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“O correr da vida 
embrulha tudo.
A vida é assim: esquenta 
e esfria, aperta e daí 
afrouxa, sossega e 
depois desinquieta. O 
que ela quer da gente é 
coragem”.
Guimarães Rosa (1908/1967)
Escritor brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -2,46% Pontos: 
63.326,41 Máxima de +0,56% 
: 65.291 pontos Mínima de 
-2,94% : 63.019 pontos Volu-
me: 9,61 bilhões Variação em 
2016: 46,09% Variação no mês: 
-2,46% Dow Jones: -0,58% Pon-
tos: 18.037,10 Nasdaq: -0,69% 
Pontos: 5.153,58 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão 
Compra: R$ 3,2389 Venda: R$ 
3,2397 Variação: +1,54% - Dólar 
Paralelo Compra: R$ 3,32 Venda: 
R$ 3,42 Variação: +2,09% - 
Dólar Ptax Compra: R$ 3,2047 
Venda: R$ 3,2053 Variação: 
+0,76% - Dólar Turismo Compra: 
R$ 3,2730 Venda: R$ 3,3970 
Variação: +2,1% - Dólar Futuro 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,88% ao 
ano. - Capital de giro, 15,13% ao ano. 
- Hot money, 1,58% ao mês. - CDI, 
13,88% ao ano. - Over a 13,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.288,00 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +1,17% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 133,000 
Variação: +2,7%.

(dezembro) Cotação: R$ 3,2635 
Variação: +1,48% - Euro (18h33) 
Compra: US$ 1,1056 Venda: US$ 
1,1056 Variação: +0,72% - Euro 
comercial Compra: R$ 3,5820 
Venda: R$ 3,5840 Variação: 
+2,37% - Euro turismo Compra: 
R$ 3,5470 Venda: R$ 3,7530 
Variação: +2,82%.

Futuro: -2,84% Pontos: 64.100 
Máxima (pontos): 66.300 Míni-
ma (pontos): 63.875. Global 40 
Cotação: 942,792 centavos de 
dólar Variação: -0,18%.

Apontado por analistas 
como o nome que, pela 
vitória de aliados, sai 

mais fortalecido das eleições 
municipais, o governador 
Geraldo Alckmin disse que 
a corrida à Presidência da 
República não está na agen-
da política no momento. 
Ele destacou, contudo, o 
desafi o de quem vencer as 
próximas eleições diante da 
crise econômica e apontou 
os caminhos para o País sair 
da recessão. 

“Eleição nacional, 2018, 
está fora hoje da agenda e 
quem for eleito terá grande 
responsabilidade porque os 

     

Alckmin: eleição de
2018 não está na agenda 
política no momento

tempos são difíceis”, disse, 
acrescentando que comandar 
o País no momento em que 
a atividade econômica recua 
3% é totalmente diferente de 
governar com crescimento 
de dois dígitos no PIB. Nesse 
ponto, usou como referência 
não a fase de bonança do 
governo petista, mas sim o 
“milagre brasileiro”, como 
fi cou conhecido o período do 
regime militar em que a eco-
nomia, na década de 70, exibia 
crescimento vigoroso.

Questionado se teria interes-
se em ser presidente do País 
apesar do cenário adverso, 
Alckmin respondeu que esse 

é um tema para o futuro. Ele 
citou, porém, possíveis cami-
nhos para vencer a crise: muita 
inovação, boa gestão, fazer 
mais com menos dinheiro, 
parcerias com setor privado 
e estímulos à atividade produ-
tiva. Também considerou que 
as eleições viram uma página 
na política brasileira. “A tarefa 
agora é recuperar a economia. 
Você tem mais de 12 milhões de 
desempregados e uma espiral 
recessiva que precisa ser rom-
pida. O caminho é rigor fi scal, 
de um lado, e redução de taxas 
de juros, câmbio competitivo 
e reformas estruturais”.

As declarações ocorreram 

Questionado se teria interesse em ser presidente do País, Alckmin respondeu

que esse é um tema para o futuro.

durante entrevista do gover-
nador a jornalistas, realizada 
após cerimônia em que foi 
anunciado decreto para redu-
zir a burocracia das atividades 

de aquicultura no Estado. 
Durante o evento, a menção 
ao desempenho de Alckmin na 
corrida pelas prefeituras veio 
no discurso de um correligio-

nário, o deputado estadual 
Barros Munhoz, que falou 
da “consagração” eleitoral 
do estilo de fazer política do 
tucano (AE).

A balança comercial brasilei-
ra acumula superávit de US$ 
38,527 bilhões de janeiro a 
outubro. O resultado é o melhor 
para o período desde o início da 
série histórica, em 1989. Antes, 
o maior saldo registrado havia 
sido o de janeiro a outubro de 
2006, positivo em US$ 38,166 
bilhões. 

O governo projeta superávit 
entre US$ 45 bilhões e US$ 50 
bilhões para 2016. O resultado 
pode ser recorde histórico 
anual, caso supere o saldo 
positivo de US$ 46,4 bilhões 
verifi cado em 2006. Para o 
mês de outubro, foi registrado 
superávit de US$ 2,346 bilhões, 
o melhor para o período desde 
2011. Naquele ano, houve saldo 
positivo de US$ 2,362 bilhões 

para o mesmo mês. 
O saldo positivo de outubro 

resultou de US$ 13,721 bilhões 
em exportações e US$ 11,375 
bilhões em importações. O valor 
exportado caiu 10,2% em rela-
ção a outubro de 2015, segundo 
o critério da média diária, que 
leva em conta o valor negociado 
por dia útil. Na comparação 
com setembro, as exportações 
caíram 8,8%.

Em relação às compras do 
Brasil no exterior, houve queda 
de 15% na comparação com 
outubro de 2015. Comparado 
com setembro deste ano, as im-
portações caíram 0,4% segundo 
a média diária. Os dados foram 
divulgados pelo Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços (ABr). 

Saldo: exportações superaram importações

em US$ 2,3 bi no último mês.

Gás mais caro
A Petrobras informou que o 

preço do gás de botijão sofreu 
um reajuste. A empresa alterou 
os contratos com distribuidoras de 
gás liquefeito de petróleo (GLP), o 
gás de botijão. Assim, o botijão de 
13 quilos, que é o padrão para uso 
residencial, deve fi car R$ 0,20 mais 
caro, em média. O aumento não de-
verá passar de R$ 0,70 por botijão 
em nenhum lugar do país.

Brasília - No decorrer do 
próximo ano, a criação de 
empregos deve ser retomada, 
afi rmou o ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, em en-
trevista divulgada pelo Portal 
Brasil. “Estamos trabalhando 
intensamente para o Brasil vol-
tar a criar empregos”, disse. 

Hoje, o País acumula resul-
tados negativos no mercado de 
trabalho. Só de vagas formais 
já foram extintas 1,6 milhão 
nos últimos 12 meses até se-
tembro, conforme o Caged. 
Segundo Meirelles, a retomada 
no mercado de trabalho será 
“crescente”. “Nós esperamos 
que daqui a um ano o ambiente 
no País já seja outro e todos 
estejam confi antes, não só na 
manutenção do próprio empre-
go, mas também na obtenção de 
um emprego melhor”, afi rmou 
o ministro em entrevista ao 
portal do governo.

A principal razão para a re-
cessão da economia brasileira, 
disse Meirelles, é o crescimento 
excessivo dos gastos públicos 

Ministro da Fazenda, 

Henrique Meirelles.

Propostas contra a prática de 
caixa 2 estão previstas no texto 
do deputado Onyx Lorenzoni 
(DEM-RS), relator do projeto 
que prevê as dez medidas de 
combate à  corrupção. O par-
lamentar disse que a tipifi cação 
será feita apenas sobre casos 
de dinheiro de origem lícita, 
com previsão de penalidade 
de 2 a 5 anos de prisão. O cha-
mado caixa dois, utilizado por 
algumas empresas, diz respeito 
a recursos financeiros não 
contabilizados e não declara-
dos aos órgãos de fi scalização 
competentes.

“Ele não é regulamentado. 
Está no artigo 350, que existe 
há mais de uma década. E 
quantas condenações temos 
até hoje? Desde 2005, o Brasil 
convive com o fantasma do 
caixa 2. Agora não vai ter mais 
desculpa”, afi rmou. Segundo 
o relator, o texto será lido na 
próxima terça-feira (8) para 

Onyx Lorenzoni analisa 

projeto contra a corrupção.

Brasília - Os países de lín-
gua portuguesa vão trabalhar 
para concretizar, num prazo 
de até dois anos, um acordo 
que permita a seus cidadãos 
residirem, trabalharem e te-
rem portabilidade de direitos 
sociais. Ou seja, será possível a 
um brasileiro morar e trabalhar 
em Portugal, por exemplo. “A 
ideia é permitir não apenas a 
estudante, mas a todo cidadão, 
circular no espaço da comu-
nidade de países de língua 
portuguesa”, disse o presidente 
de Portugal, Marcelo Rebelo 
de Sousa. 

Ele explicou que será possí-
vel residir e trabalhar, mas será 
necessário discutir situações 
específi cas, e ver a equivalência 
de títulos acadêmicos e profi s-
sionais. A medida se estende 
a direitos sociais, como, por 
exemplo, a previdência. Des-
ta forma, um brasileiro que 
trabalha em Portugal poderia 
contar com os anos de trabalho 
(em qualquer dos países) para 
a sua aposentadoria global”, 
explicou.

A proposta, apresentada 
por Portugal, foi acolhida por 
todos os demais integrantes da 
Comunidade dos Países de Lín-
gua Portuguesa (Angola, Brasil, 

Temer recebe o primeiro-

ministro de Portugal, António 

Costa, no Palácio do Planalto.

A Receita Federal arrecadou 
R$ 50,9 bilhões em impostos 
e multas com a regularização 
de ativos do exterior, a cha-
mada Lei da Repatriação. O 
balanço foi divulgado pelo 
secretário da Receita Federal, 
Jorge Rachid. O valor dos 
ativos regularizados chegou 
ao montante de R$ 169,940 
bilhões, segundo o secretário. 
O número de pessoas físicas 
que fi zeram a declaração che-
gou a 25,011 mil e de pessoas 
jurídicas, a 103. 

“O programa foi bem suce-
dido. As equipes da Receita 
buscaram esclarecer dúvidas 
dos contribuintes em diver-
sos seminários. A equipe de 
tecnologia apresentou uma 
solução que facilitou a ade-
são”, afi rmou o secretário. 
Segundo ele, nos Estados 
Unidos, por exemplo, progra-
ma parecido arrecadou cerca 
de US$ 8 bilhões, em 2009, e 
o do Brasil chegou a mais de 
US$ 15 bilhões.

Quem não optou até o últi-
mo dia 31, poderá, se pessoa 
física, retifi car a Dirpf em 
relação ao ano-calendário de 
aquisição ou do ativo e efetuar 
o pagamento do imposto de 

Secretário da Receita Federal, 

Jorge Rachid.

Soninha na Secretaria 
de Assistência Social

São Paulo - A vereadora eleita 
Soninha Francine (PPS) afi rmou 
que vai aceitar o convite de João 
Doria para assumir a Secretaria 
da Assistência e Desenvolvimen-
to Social na Prefeitura a partir de 
janeiro. Ela foi convidada pelo 
tucano e disse que dirá o “sim” 
o quanto antes.

Ela foi vereadora pelo PT 
entre 2004 e 2007 e subprefeita 
da Lapa em 2009, na gestão 
de Gilberto Kassab. Falou que 
pretende trazer a “realidade” das 
ruas que conhece ao trabalho 
da pasta. “Muito do que sei que 
vou encontrar parte do que eu 
acho que a secretaria mais ignora 
hoje, que é a realidade”, falou. “O 
que eu tenho para aprender é a 
estrutura da secretaria”.  Ela é 
contra o modelo adotado pelo 
prefeito Fernando Haddad, no 
programa De Braços Abertos, 
que oferece trabalhos com re-
muneração para dependentes de 
crack. “Dinheiro na mão é muito 
ruim para quem está disposto a 
parar de usar uma droga”, disse 
Soninha, que elogia o programa 
do Estado (AE).

Gilberto Marques/A2img
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Medidas contra corrupção vão 
incluir criminalização de caixa 2

ponderaram que já há mecanis-
mos legais, tanto na lei que trata 
da lavagem de dinheiro quanto 
na lei sobre crimes fi nanceiros, 
que preveem a punição desta 
prática. Apesar disto, afi rmou 
que vai incluir, nestas regras, 
a possibilidade de responsabi-
lização eleitoral.

O texto é repleto de polêmi-
cas como as questões da per-
missão de uso de provas ilícitas 
e os testes de integridade, mas 
o tratamento sobre o caixa 2 é 
talvez um dos pontos mais sen-
síveis. O maior temor em torno 
da criminalização desta prática 
é que, com a tipifi cação sendo 
incluída agora, crimes come-
tidos anteriormente acabem 
sendo anistiados já que a Cons-
tituição determina que uma lei 
não pode retroagir em prejuízo 
de ninguém. Onyx garante que 
da forma como irá apresentar 
no relatório não haverá brechas 
para anistia (ABr).

que seja votado na comissão 
especial criada em julho, na 
primeira quinzena de novem-
bro e seguir para o plenário 
da Câmara.

Na primeira versão do tex-
to, havia a expectativa de 
que a tipifi cação podia tratar 
de recursos tanto de origem 
lícita quanto de origem ilícita. 
Lorenzoni disse hoje que repre-
sentantes da academia e do MP 

Países de língua portuguesa 
e a livre circulação

Cabo Verde, Guiné Bissau, Gui-
né Equatorial, Moçambique, 
Portugal, São Tomé e Príncipe 
e Timor Leste) em reunião no 
Palácio do Itamaraty. O docu-
mento da declaração fi nal do 
encontro diz que os ministérios 
envolvidos trabalharão para 
concretizar esse objetivo até a 
próxima cúpula, daqui a dois 
anos, em Cabo Verde (AE).

Geração de empregos ‘deve 
ser retomada’ em 2017

nos últimos anos. Nesse senti-
do, o ministro destacou que a 
criação de um teto para os gas-
tos públicos é uma “mudança 
fundamental”. 

“Estamos reformando o 
Brasil para a economia voltar 
a crescer”, disse Meirelles. “No 
momento em que eliminamos 
esse problema (do crescimento 
de gastos), haverá mais recur-
sos disponíveis para consumo e 
investimento e, portanto, para 
o crescimento da economia”, 
afi rmou (AE).

Receita arrecadou 
mais de R$ 50 bi com 

repatriação de recursos

renda com base de incidência 
do imposto de renda, acresci-
do de multa de mora e juros 
calculados pela taxa Selic.

No caso das pessoas jurídi-
cas, é necessário registrar as 
receitas ou ativos nas respec-
tivas contabilidade e retifi car 
a escrituração contábil digital 
e escrituração fi scal digital 
transmitida no Sped, retifi car 
DCTF e pagar os impostos de-
vidos acrescidos também de 
multa e juros pela taxa Selic. 
Segundo Rachid, cerca de 
49% do imposto arrecadado 
será repartido com estados e 
municipios (ABr).

Balança acumula superávit 
recorde de US$ 38,5 bi
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Saudades, sim.
Tristeza, não

Neste mês de novembro 

lembramos, de 

maneira especial, dos 

entes queridos que já 

partiram. É normal 

chorar o vazio da 

saudade

Mas, reviver as virtudes, 
os bons exemplos e o 
carisma de quem par-

tiu é um grande estímulo para 
vivermos melhor, na certeza de 
que, com nossas almas purifi -
cadas, estaremos um dia juntos 
novamente. É essa certeza que 
deve sobrepor-se à tristeza e à 
dor da separação, acompanha-
da da consciência de que a vida 
neste mundo é fi nita.

Em geral, na medida em 
que vamos envelhecendo, 
adquirimos consciência de 
que devemos estar preparados 
para um dia encerrar nossa 
caminhada neste mundo. En-
voltos em sonhos de conquistas 
e realizações, os mais jovens, 
como é natural, tendem a fugir 
dessa certeza de fi nitude, da 
qual somente se aproximam 
em momentos de perdas – do 
pai, da mãe, de um irmão, de 
amigos. E as separações são 
sempre mais traumáticas em 
caso de um acidente ou de 
doenças graves prematuras.

Jovens ou idosos, todos 
devemos ter a consciência de 
que ninguém vive para sempre 
– exceto nossas almas. Como 
o nascimento de uma criança 
é sempre fonte de grande 
felicidade para uma família, 
devemos estar certos de que 
a morte é o renascimento para 
a eternidade. É essa certeza, 
pregada por todas as religiões, 
que dá sentido à nossa vida 
aqui na Terra e alimenta nossa 
luta em busca da Verdade. 

O grande autor e líder espi-
ritual japonês, Ryuho Okawa, 
nos lembra, em Mensagens 
do Céu (IRH Press do Brasil), 
que “tanto Buda quanto Jesus 
ensinaram que a alma é nossa 
verdadeira natureza e que 
estamos vivendo neste mun-
do apenas temporariamente. 
Essas verdades nunca irão 
mudar” e apenas precisam ser 
transmitidas em linguagem 
atual às pessoas de nosso mun-
do materialista e consumista.

“O mundo precisa de co-
nhecimento espiritual, isto é, 
saber de onde vêm as almas e 
para onde irão após a morte. 
É essencial para a nossa feli-

cidade sabermos que somos 
seres espirituais”, diz Okawa. 
“Não importa o quanto acumu-
lemos de conhecimento, não 
teremos sabedoria de fato e 
não encontraremos o caminho 
de casa se não soubermos 
de onde viemos e para onde 
vamos”. Somente com essa fé 
na eternidade conseguiremos 
aceitar as marcas do tempo e 
nosso próprio fi m. 

William Shakespeare, em seu 
Soneto 19, descreve de forma 
magistral o envelhecimento. 
Refere-se ao tempo como 
voraz, que “corta as garras 
do leão” e “arranca os dentes 
afi ados da feroz mandíbula 
do tigre”, não evitando nem o 
“crime hediondo” de marcar 
“com as horas” a bela fronte 
de um amor. Mais lírico, o 
educador e poeta Rubens Al-
ves diz que “Deus existe para 
tranquilizar a saudade. Quem é 
rico em sonhos não envelhece 
nunca. Pode até ser que morra 
de repente. Mas morrerá em 
pleno voo...” 

Que este mês de novembro 
reavive em cada um de nós, 
idosos ou não, a consciência 
de que devemos estar sem-
pre preparados para deixar 
este mundo, vivendo cada dia 
como se fosse o último, com fé, 
amor, confi ança e tranquilida-
de. Em As Leis da Sabedoria, 
outro de seus mais de dois 
mil livros publicados, Ryuho 
Okawa ensina que, “depois da 
morte, a única coisa que o ser 
humano pode levar de volta 
consigo para o outro mundo 
é seu ‘coração’. Dentro dele 
reside a ‘sabedoria’”. O autor 
afi rma que “é importante que 
você leve um tipo de vida que 
não seria motivo de vergonha 
ou desonra se você estivesse 
no mundo celestial”. 

Que a lembrança dos que já 
partiram renove nossa fé em 
uma vida eterna e nos estimule 
a imitar os bons exemplos e as 
virtudes cultivadas pelos entes 
queridos, realizando nossos 
próprios sonhos de felicidade. 
A lembrança de tudo o que eles 
fi zeram de bom ao longo de sua 
vida é um grande estímulo em 
nossa caminhada. 

Saudades, sim. Tristeza, 
não. 

(*) - É gerente da editora IRH Press do 
Brasil, que publica em português as obras 

de Ryuho Okawa. Um dos autores mais 
prestigiados no Japão, tem mais de 2.100 

livros publicados, ultrapassando 100 
milhões de cópias vendidas, em 28 idiomas 

(www.irhpress.com.br).

Kie Kume (*)
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A Agência Nacional de 
Águas (ANA) autorizou a 
redução da vazão mínima das 
barragens de Sobradinho e 
Xingó, no Rio São Francisco, 
para 700 metros cúbicos por 
segundo (m³/s). O limite, que 
valerá até o dia 31 de janeiro, 
é o menor já adotado para 
os dois reservatórios, mas a 
agência poderá suspender a 
decisão caso haja recomen-
dações técnicas. A redução 
do volume de água que sai 
dos reservatórios para o rio foi 
solicitada pelo setor elétrico 
para não prejudicar a geração 
de energia na região. 

Atualmente, o reservatório 
da Hidrelétrica de Sobra-
dinho está com 7,52% de 
sua capacidade total de ar-
mazenamento. No entanto, 
a limitação da vazão pode 
prejudicar a captação de água 
para a população, além de ter 
outras consequências para a 
irrigação e a navegabilidade 
do São Francisco.

A vazão mínima padrão dos 
reservatórios de Sobradinho e 

Desde janeiro, a vazão mínima da Usina Hidrelétrica

de Sobradinho, no Rio São Francisco,

está em 800 metros cúbicos por segundo.

Exército do Iraque 
entra em Mossul e 
dá ultimato ao EI

O Exército do Iraque entrou na 
segunda-feira (31) em Mossul, 
dando início à retomada da maior 
cidade controlada pelo grupo 
terrorista Estado Islâmico (EI) 
no país. As tropas cruzaram os 
limites do município pela frente 
oriental, ocupando o bairro de 
Gogjali, a cerca de 7 km do cen-
tro. Nas redes sociais, ativistas 
contrários aos jihadistas disse-
ram que milicianos montaram 
barricadas nas casas de civis, 
mas que a situação permaneceu 
calma durante o dia, apesar das 
lojas fechadas.

“Rendam-se ou morrerão”, dis-
se o primeiro-ministro iraquiano, 
Haider al Abadi, durante visita 
à cidade de Shura, 35 km ao sul 
de Mossul e tirada recentemente 
das mãos do Estado Islâmico. 
“As forças de libertação cortarão 
em breve a cabeça da serpente”, 
acrescentou. A ofensiva para 
retomar Mosul começou no 
último dia 17 de outubro, mas 
foram necessárias duas semanas 
para que o Exército conseguisse 
entrar na cidade, que fi ca no 
Norte do país e é considerada a 
capital do “califado” de Abu Bakr 
al Baghdadi.

A conquista do município, em 
2014, foi determinante para a as-
censão do Estado Islâmico, assim 
como sua retomada é crucial para 
derrotar o grupo. As tropas que 
lutam para tirá-la do EI reúnem 
80 mil soldados, entre forças 
curdas, divisões do Exército e 
milícias xiitas. Existe o temor 
de que os combates em Mossul 
gerem uma crise humanitária 
sem precedentes. As Nações 
Unidas falam na possibilidade de 
até 200 mil deslocados deixarem 
a cidade nas próximas semanas 
(ANSA).

Desde ontem (1º), as multas 
por infração de trânsito fi caram 
mais caras em todo o país. Se-
gundo o Ministério das Cidades, 
desde o ano 2000 as multas não 
eram reajustadas. A infração 
gravíssima, que antes tinha 
multa de R$ 191,54, passará 
a ter o valor de R$ 293,47. Já 
as multas por infração grave 
passarão para R$ 195,23 - ante-
riormente o valor era R$ 127,69. 
Para a infração média, as multas 
passarão de R$ 85,13 para R$ 
130,16. As infrações leves, que 
antes tinham multa de R$ 53,20, 
passarão a valer R$ 88,38. 

A infração para quem for 
fl agrado manuseando o tele-
fone celular enquanto estiver 
ao volante, que atualmente é 
considerada média, passará a 
ser gravíssima. Com isso, o valor 
da multa subirá de R$ 130,16 
para R$ 293,47.

A receita arrecadada com a 
cobrança das multas de trânsito 
deve ser aplicada, exclusiva-
mente, em sinalização, enge-
nharia de tráfego, de campo, 
policiamento, fiscalização e 
educação de trânsito. O Fun-
do Nacional de Segurança e 
Educação de Trânsito recebe, 
para a mesma fi nalidade, 5% 

As regras mais rígidas foram estabelecidas pela Lei n.º 13.281, 

sancionada em maio último.

A proposta do Instituto 
Lado a Lado pela Vida, 
que coordena a ação, é 

mobilizar a população masculi-
na e seus responsáveis diretos, 
no caso de crianças e adoles-
centes, para conhecerem mais 
sobre sua saúde, em diferentes 
fases da vida.

No site (www.ladoalado-
pelavida.org.br), o instituto 
disponibilizou uma lista das 
doenças que mais afetam a 
saúde masculina, seja na in-
fância, na adolescência, na fase 
adulta e na terceira idade. Ao 
clicar em cada uma delas, é 
possível encontrar informações 
sobre diagnóstico, fatores de 
risco, prevenção, sintomas e 
tratamento. 

Na infância, as doenças cita-
das incluem fi mose, infecção 
urinária e prostatite (infla-
mação da próstata). Já entre 
adolescentes, a lista destaca 
arritmia cardíaca, doenças se-
xualmente transmissíveis e 
ejaculação precoce. Na fase 
adulta, aparecem doenças 
como cálculo urinário e diver-
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Redução média de 
12,25% nas tarifas 
da Light

Brasília - A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) aprovou  
uma redução média de 12,25% 
nas tarifas da Light. Para consu-
midores conectados à alta tensão, 
a queda será de 13,32%, e para a 
baixa tensão, a diminuição será de 
11,73%. O consumidor residencial 
(tarifa B1) terá uma redução de 
12,03% na conta de luz.

As novas tarifas vigoram a par-
tir de segunda-feira (7). A Light 
atende a 3,8 milhões de unidades 
consumidoras no Rio de Janeiro e 
outros 30 municípios na Baixada 
Fluminense e no Vale do Paraíba. 
O motivo da redução tarifária foi 
a queda no custo da energia. Um 
dos itens com maior impacto foi 
a tarifa de Itaipu, que além de ter 
sido reduzida em 32%, é cotada 
em dólar, moeda que sofreu desva-
lorização nos últimos 12 meses.

A Light havia entrado com 
pedido para suspender o reajuste 
ordinário para fazê-lo junto com o 
processo de revisão tarifária, que 
deve ocorrer em fevereiro de 2017. 
A revisão é feita de quatro em qua-
tro anos e tem o objetivo de manter 
o equilíbrio econômico-fi nanceiro 
dos contratos. Dependendo do 
nível de investimentos feito por 
cada concessionária, pode gerar 
um aumento tarifário (AE).

Novembro Azul: saiba quais doenças 
mais afetam a saúde do homem

A campanha ‘Novembro Azul’ passa a ser um movimento permanente e que contempla a saúde 
integral do homem

segundo o Instituto Nacional 
do Câncer.

Durante todo o mês de no-
vembro, serão realizadas ati-
vidades de orientação sobre o 
câncer de próstata e a saúde do 
homem e ações para estimular 
a atividade física. Haverá distri-
buição de material informativo 
e prédios serão iluminados na 
cor azul – entre eles, o Viaduto 
do Chá e o Congresso Nacional. 
Um dos destaques da progra-
mação é o II Fórum Ser Homem 
no Brasil, marcado para a pró-
xima segunda-feira (7). 

Com apoio do Senado, o even-
to reune profi ssionais de saúde, 
parlamentares, governantes, 
representantes do Ministério 
da Saúde e população em geral 
para debater a prevenção e o 
combate ao câncer de próstata 
e outros tipos de câncer, como 
de pênis e testículo. Nas redes 
sociais, a campanha vai tratar 
da saúde integral do homem e 
usará as hashtags #novembro-
azul , #denovembroanovem-
broazul , #menospreconceito 
e #maisvida (ABr).

sos tipos de câncer. Por fi m, 
na terceira idade, integram a 
lista diabetes, disfunção erétil 
e hipertensão arterial.

“Por meio da informação, 
junte-se a nós na conscien-
tização dos cuidados com a 
saúde e mudança de hábitos, da 
importância do diagnóstico pre-
coce e adesão ao tratamento”, 
propõe o Instituto Lado a Lado 

pela Vida. Criada em 2011, a 
campanha, originalmente, visa 
orientar a população masculina 
sobre o câncer de próstata. A 
doença fi gura como o segundo 
tipo de câncer mais comum 
entre homens, com mais de 
13 mil mortes anuais – uma 
a cada 40 minutos. Mais de 
61 mil novos casos devem ser 
registrados no país em 2016, 

“Por meio da informação, junte-se a nós na conscientização dos 

cuidados com a saúde e mudança de hábitos, da importância

do diagnóstico precoce e adesão ao tratamento”

ANA: redução de vazão de 
barragens no Rio São Francisco

Xingó, em situação de norma-
lidade, é de 1,3 mil m³/s, mas 
esse volume já foi reduzido 
várias vezes por causa da falta 
de chuvas na região. 

Desde janeiro, a vazão estava 
em 800 m³/s e, em setembro, 
foram autorizados testes para a 
redução da vazão para 750 m³/s. 
De acordo com as resoluções da 
ANA sobre o tema, a Companhia 
Hidro Elétrica do São Francis-

co (Chesf), responsável por 
aplicar a redução temporária, 
está sujeita à fi scalização da 
agência. A empresa também 
deve dar publicidade às infor-
mações técnicas da operação 
aos usuários da bacia e ao Co-
mitê da Bacia Hidrográfi ca do 
Rio São Francisco (CBHSF) 
durante o período de vazões 
defl uentes mínimas reduzidas 
(ABr).

Multas de trânsito fi caram
mais caras

da receita arrecadada com as 
multas.

Além do endurecimento das 
penalidades, a nova legislação 
prevê sanções para quem con-
duzir ciclomotores sem habili-
tação ou permissão na categoria 
A ou Autorização para Conduzir 
Ciclomotor. Não portar um dos 
documentos mencionados será 
caracterizado como infração 
gravíssima, com multa no valor 
de R$ 880,41, sete pontos na 
carteira e retenção do veículo 
até apresentação de condutor 
habilitado.

A exigência de formação 
para conduzir as chamadas 
“cinquentinhas” já estava 
prevista na Resolução nº 572 
do Denatran, com início da 
fi scalização em 1º de junho de 
2016. Entretanto, a resolução 
não trazia as sanções em caso 
de descumprimento, que foram 
inseridas na lei que estabeleceu 
as modifi cações no Código de 
Trânsito. Como a aplicação 
dessas sanções está prevista 
somente para o dia 1º de no-
vembro, quem já foi multado 
poderá recorrer (ABr).

Weston Participações S/A
(Em constituição)

Ata da Assembleia de Constituição da Sociedade Anônima
Aos 20/03/16, às 10 hs, na sede. Presença: presentes acionistas fundadores Angelo Rogério Ferrari e Fábio Augusto Rigo 
de Souza; Deliberação: (a) Foi aprovada a Constituição de uma S.A. que terá a denominação de Weston Participações 
S/A e terá sede na Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 580, 11º andar, Bela Vista, em SP/SP; (b) Foi aprovada a redação do 
Estatuto Social da Companhia constituída, cuja reprodução textual encontra-se arquivada na sede da Companhia; (c) Foi 
aprovada a eleição da Diretoria, sendo nomeados para ocupar o cargo Diretores sem denominação específica Emerson 
Popowszki Paszko, RG 22.776.453-5 SSP/SP e CPF 098.000.298-26, e Sonia Maria dos Santos, RG 19.833.179-4 SSP/SP 
e CPF 125.136.628-73. Foi ainda aprovada e fixada a remuneração global da Diretoria no valor de R$ 24.000,00 anual, a ser 
distribuída entre os Diretores. Nada mais. SP, 20/03/16. Angelo Rogério Ferrari - Presidente; Fabio Augusto Rigo de Souza 
- Secretário. Diretoria Emerson Popowszki Paszko - Diretor; Sonia Maria dos Santos - Diretora. Visto do Advogado: Daniele 
Baladei - OAB/SP 336.636. Jucesp/NIRE nº 3530049478-4 em 30/08/2016. Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.



Página 3

www.netjen.com.brEconomia
São Paulo, quarta e quinta-feira, 02 e 03 de novembro de 2016

É hora de dar a vez 
ao e-kanban 

O kanban físico é velho 

conhecido da indústria 

desde a popularização 

do conceito Just in 

Time, que tem como 

objetivo aperfeiçoar o 

tempo de produção e 

reduzir desperdícios

no processo

Ele foi criado para si-
nalizar a necessidade 
de reabastecer itens 

necessários para a fabricação 
em série e, tradicionalmente, é 
um cartão com as cores de um 
semáforo. Se chegar ao verme-
lho, o estoque daquele item é 
crítico e esse é o sinal para a 
área responsável providenciar 
a reposição. No entanto, com a 
transformação digital e a cami-
nhada para uma indústria 4.0 a 
passos largos, ainda faz sentido 
confi armos em um sistema que 
depende de cartões físicos, que 
podem facilmente ser perdidos 
ou danifi cados? 

Considerando que, hoje, até 
os controles do nosso dia a dia, 
como listas de afazeres, com-
pras e compromissos, fazemos 
com o auxílio da tecnologia, 
organizar toda a produção de 
uma fábrica de forma totalmen-
te off-line vai fi cando cada vez 
mais sem sentido. Claro que a 
fi cha foi a melhor opção quando 
o sistema foi criado, pois é um 
alerta visual. 

No entanto, hoje ele tem 
mostrado uma série de falhas, 
como indicar um estoque 
inexistente se não for corre-
tamente manuseado. Além 
disso, a perda ou rasura dele 
pode incidir em custos para a 
empresa. Inclua nessa pers-
pectiva o fato de que a falta de 
um item em uma operação pu-
xada pode refl etir em perda de 
tempo e dinheiro. E esse é um 
risco que nenhuma companhia 
pode correr, especialmente em 

uma economia cada vez mais 
competitiva.

A solução dessa questão 
está na integração cada vez 
maior de máquinas, sistemas 
e pessoas. É isso que está por 
trás do ganho de efi ciência e 
precisão proporcionado pela 
transformação digital e pela 
indústria 4.0. O kanban precisa 
ser um sistema acessível de 
qualquer dispositivo, assim 
como já acontece com muitas 
outras plataformas de gestão 
voltadas à manufatura presen-
tes no mercado. 

O principal benefício desse 
novo e-kanban é ter seus níveis 
de suprimentos visíveis no 
software, independentemente 
de o item estar na prateleira, 
produção ou transporte. Isso 
sem falar das facilidades de 
atualização, já que elas po-
dem ser feitas manualmente 
no computador ou automati-
camente com a utilização de 
sensores de contagem de peças 
ou sistemas similares. 

As informações também 
podem ser facilmente distri-
buídas via rede. Assim, quando 
o operador atualiza o quadro, 
por exemplo, o estoquista 
pode visualizar na tela do 
computador do almoxarifado e 
agir prontamente. Por último, 
mas não menos importante, 
ganha-se ainda a possibilidade 
de replicar os dados do qua-
dro do kanban eletrônico em 
todas as etapas envolvidas no 
processo que, de uma maneira 
ou outra, possam ter interesse 
ou impacto naquele item. 

Dessa forma, torna-se pouco 
provável que haja furo de es-
toque e que a produção seja 
penalizada por isso. E então, 
é ou não é a hora de dar a vez 
a um kanban mais digital na 
sua indústria?

(*) - É diretor do segmento
de Manufatura da TOTVS.

Carlos Valle (*)

A - Projetos Inovadores
O Bradesco colocou no ar a terceira edição do inovaBra, programa vol-
tado a descobrir projetos inovadores de startups que tenham soluções 
aplicáveis ou com possibilidade de adaptação no setor de produtos e 
serviços fi nanceiros. Este ano, entre as novidades tem a criação do 
inovaBra Ventures, um fundo de investimentos em startups, no modelo 
de corporate venture, com R$ 100 milhões de capital proprietário. O 
inovaBra permite às startups testarem suas soluções com clientes reais. 
Os interessados podem se inscrever no programa por meio do site (www.
inovabra.com.br), até o dia 4 de dezembro próximo.

B - Demanda do Verão
As altas temperaturas se preparam para invadir as ruas. Quem lucra com 
isso são as franquias de alimentação, em especial as de sorvete. Segundo 
a Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes o consumo 
no Brasil chegou 1,305 bilhão de litros. Nos últimos 10 anos, entre 2004 
e 2014, este crescimento foi de 80,2%, ou seja, 1,244 bilhão de litros. 
Mas, para que o sorvete faça a alegria de todos durante os dias quentes, 
muito trabalho, planejamento e organização é exigido das empresas. A 
Sr. Sorvete, por exemplo, já aumentou o quadro de funcionários para 
melhor atender aos clientes e, além disso, vem planejando a aquisição 
de novos caminhões para que a distribuição seja feita com a mesma 
qualidade e efi ciência. Saiba mais em (www.srsorvete.com.br).

C - Vendas e Marketing
O 1º ConPEVar – Congresso Nacional do Pequeno Varejista – que será 
realizado entre os próximos dias 14 e 20, possui um diferencial im-
portante em nosso cenário atual: o evento será totalmente gratuito e 
online. A palestra virtual contará com vários especialistas renomados, 
como Enio Klein, experiente em CRM, vendas, serviços, tecnologia, 
telecomunicações e manufatura. Sua Palestra terá como tema “Como 
melhorar a experiência do consumidor através do marketing de proi-
ximidia”. Também conta com Ricardo Sayon, fundador da Ri Happy; 
Marcelo Caetano, que atua há mais de 18 anos no mercado de vendas 
como palestrante; Raul Candeloro, especialistas da área de vendas e 
gestão. Para participar, basta se cadastrar no site (http://www.conpevar.
com.br/) e fazer sua inscrição.

D - Academia Corporativa
O Santander Brasil acaba de lançar a Academia Santander, uma uni-
versidade corporativa que tem como objetivo desenvolver pessoas 
para reinventar o jeito de ser e de fazer banco. A academia dará ao 
funcionário uma visão transversal da organização e irá estimulá-lo a ser 
o protagonista de sua própria carreira. O modelo traz uma experiência 
de aprendizagem e representa uma ruptura na forma de aprender em 
ambientes corporativos. Um dos diferenciais é a opção pelo conceito 
de coworking – ambientes de trabalho compartilhados que se valem 
da diversidade de perfi s e formações dos profi ssionais para aumentar 
a troca e a geração de conhecimento. O aprendizado também se dará 
nos ambientes digitais, hotsite que também terá a versão mobile, além 
do próprio local de trabalho.

E - Mestrado e Doutorado 
Estão abertos os editais para a seleção de candidatos aos cursos de 
mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia 

e Monitoramento Ambiental do Campus Sorocaba da UFSCar. Para o 
mestrado serão oferecidas 12 vagas, distribuídas conforme o número de 
docentes vinculados à cada linha de pesquisa. Para o doutorado, serão 
disponibilizadas 11 vagas. As linhas de pesquisa do Programa são: Biofí-
sica e Biomateriais, Bioquímica e Engenharia de Moléculas, Ambiente e 
Saúde e Bioprocessos e Análise Ambiental. Os formulários para inscrição, 
como também a lista de documentos necessários, podem ser encontrados 
diretamente no site (www.ppgbma.ufscar.br), na aba “Processo Seletivo 
2017”. Mais informações pelo e-mail (ppgbma@ufscar.br). 

F - Descobrindo Talentos
A Tata Consultancy Services, empresa líder em serviços de TI, consultoria 
e soluções de negócios, anuncia que estão abertas as inscrições para 
o CodeVita 2016, competição que promove a excelência e a constante 
aprendizagem entre jovens, principalmente estudantes de engenharia 
e ciências do mundo todo. As melhores equipes poderão participar da 
fi nal mundial que será realizada na Índia no início de 2017 e a premiação 
aos três primeiros colocados soma US$20 mil dólares. Os estudantes que 
quiserem participar devem fazer a inscrição no site (www.tcscodevita.
com). São aptos para participar os jovens dos cursos de Engenharia e 
Ciências que estão matriculados em universidades. 

G - Fifa e o ‘The Best’ 
A Fifa anunciou a sua própria premiação para os melhores jogadores do 
mundo. Batizada de “The Best”, será entregue no dia 9 de janeiro de 2017 
e será a primeira edição do prêmio após a cisão com a revista francesa 
“France Football” e sua premiação “Bola de Ouro”. Os vencedores serão 
escolhidos pelo voto dos treinadores e capitães das seleções fi liadas à 
Fifa, que terão 50% do peso na votação, pelos torcedores que votarem 
pela internet (25% do peso na escolha) e por 200 representantes da 
mídia especializada (25% do peso na votação). Os torcedores votarão 
nos nomes apresentados de maneira online entre os próximos dias 4 
e 22, sendo que o anúncio dos três indicados em cada categoria será 
realizado no dia 2 de dezembro.

H - Mercado de Drones
Nos últimos anos, o mercado de drones vem crescendo. Só no Brasil, 
o setor deve fechar 2016 com um faturamento de R$ 200 milhões, de 
acordo com a MundoGEO. E a tendência é que o segmento ganhe cada 
vez mais espaço, principalmente porque seu potencial de uso ainda não 
foi totalmente explorado. Para os interessados no assunto, a FITIC, Feira 
de Tecnologia e Inovação, que acontece Centro de Exposições de São 
Paulo, do dia 15 a 18 de dezembro, trará um grande espaço inteiramente 
dedicado à categoria. É uma feira de tecnologia e inovação, que reúne 
empresas líderes em tecnologia no Brasil e no Mundo durante quatro 
dias, para demonstrar as mais recentes inovações do mercado. Outras 
informações em: (www.fi tic.com.br).

I - Empreendedorismo Sustentável
Já estão abertas as inscrições para a 10ª edição do Prêmio Ozires Silva 
de Empreendedorismo Sustentável, iniciativa do Instituto Superior de 
Administração e Economia (ISAE). Realizado anualmente, o prêmio 
homenageia um dos grandes empreendedores da história brasileira e é 
considerado uma das grandes celebrações do empreendedorismo sus-
tentável, reunindo projetos de todos os cantos do país que contribuam 
para o desenvolvimento da sociedade. O prêrêmio está dividido em 

quatro categorias: Empreendedorismo Social, Ambiental, na Educação e 
Econômico. As inscrições (www.isaebrasil.com.br/premio). Informações 
(premio@isaebrasil.com.br) ou tel. (41) 3388-7817.

J - Contabilidade Mundial
A Federação Internacional dos Contadores, entidade com 175 membros 
e associados de 130 países, representante de cerca de três milhões de 
profi ssionais da contabilidade e auditoria, realiza seu principal evento 
institucional, a Assembleia Anual, em Brasília, entre os próximos dias 15  
e 18. Participarão do encontro aproximadamente 180 entidades inter-
nacionais representantes da categoria, entre elas relevantes entidades 
brasileiras, como o CFC e o Ibracon. O evento contará também com 
palestra do ministro do TSE, Gilmar Mendes, que abordará a conjuntura 
política e econômica do Brasil e a evolução no processo eleitoral no País 
com a recente mudança da legislação.

K - Família Visita 
Nesta quinta-feira (3), a Aspect Software realiza a 2ª edição do Bring In 
Your Parents, evento em que os pais dos funcionários têm a oportuni-
dade de visitar o escritório e conhecer o trabalho de seus fi lhos. Essa é 
uma iniciativa do Linkedin, que visa integrar as famílias com o ambiente 
de trabalho, bem como contribuir para que os pais compreendam as 
profi ssões de seus fi lhos. A Aspect acredita que quando a família está 
envolvida com as atividades profi ssionais e está de acordo com os valo-
res da empresa, ela poderá servir de suporte e incentivo para os fi lhos 
sempre que precisar. 

L - Acadêmicos da Qualidade
No próximo dia 10, no Salão Nobre da Fiesp, acontece o Seminário 
ABQ Qualidade Século XXI – Qualidade no Brasil: Lições a aprender. 
O tema qualidade é de tal relevância que a ONU criou o ‘Dia Mundial 
da Qualidade’, comemorado na segunda quinta-feira de novembro. 
Este tema é a razão da existência da Academia Brasileira da Qualidade 
(ABQ), organização não governamental, sem fi ns lucrativos e destinada 
a propugnar pela Qualidade e Excelência na Gestão, que congrega os 
principais expoentes da Qualidade dos mais diversos setores econômicos 
no âmbito público, privado e acadêmico. Mais informações e inscrições 
no site (www.abqualidade.org.br). 

M - Freelancers para PMEs
Ausência de custos fi xos, possibilidade de desenvolvimento de equi-
pes por projetos específi cos, contratação de profi ssionais de outras 
localidades e velocidade de contratação são as principais vantagens 
do investimento em freelancers, de acordo com as PMEs. Isso é o que 
aponta uma pesquisa realizada pela Workana, plataforma de trabalho 
freelance que possui atuação em toda a América Latina, com sua base de 
usuários. Essa prática, por permitir a redução de custos fi xos, viabiliza 
o crescimento das PMEs sem a necessidade de ampliar a sua estrutura, 
tornando-as mais competitivas. Informações complementares em: (www.
workana.com.br).

N - Segurança Eletrônica 
Ainda é possível se inscrecer e participar do 3º Congresso Digital 
Security, que acontece no próximo dia 19, no Anhembi. Com o tema 
#Simplifi que, o congresso mais respeitado no segmento de Segurança 
Eletrônica levará o melhor que há no mercado de motivação, vendas 
complexas, marketing e estratégias comerciais. Também apresenta-
rá um ciclo de palestras com Mário Sérgio Cortella, Marcos do Val, 
Ana Claudia Vanzelli, Maria Dalva Oliveira Rolim e Reinaldo Polito. 
Todos os palestrantes e seus respectivos temas foram escolhidos 
com o intuito de promover entre os participantes uma mudança de 
mentalidade, de forma que cada um conheça, desenvolva e explore 
suas capacidades ao máximo. Mais informações (www.congressodi-
gitalsecurity.com.br).

A - Projetos Inovadores
O Bradesco colocou no ar a terceira edição do inovaBra, programa vol-

e Monitoramento Ambiental do Campus Sorocaba da UFSCar. Para o
mestrado serão oferecidas 12 vagas, distribuídas conforme o número de
docentes vinculados à cada linha de pesquisa Para o doutorado serão

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para TEL: 3106-4171

Segundo a Pesquisa Indus-
trial Mensal, divulgada 
ontem (1º) pelo IBGE, 

também tiveram crescimento 
importante os segmentos de 
indústrias extrativas (2,6%) e 
veículos automotores (4,8%).

De acordo com o pesquisador 
do IBGE André Macedo, apesar 
do crescimento médio de 0,5%, 
poucas atividades industriais 
tiveram resultado positivo na 
passagem de um mês para 
outro. Apenas nove dos 24 
setores pesquisados tiveram 
crescimento. “O resultado, 
embora tenha sido positivo, está 
muito concentrado em poucos 
segmentos industriais, como 
os produtos alimentícios, setor 
extrativo e veículos automoto-
res, que além de mostrarem 

O crescimento de 6,4% na produção de alimentos processados

foi o principal responsável pela alta.

Começou a 2ª etapa 
da vacinação contra 
febre aftosa

Com a expectativa de imunizar 
cerca de 150 milhões de animais, 
teve início na terça-feira (1º) a se-
gunda etapa da vacinação contra a 
febre aftosa. Em 14 estados (Acre, 
Alagoas, Amazonas, Ceará, Espírito 
Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, 
Rio Grande do Norte e São Paulo), 
a vacinação deve ocorrer em todo o 
rebanho bovino e de búfalos. 

Em mais oito estados (Bahia, 
Goiás, Mato Grosso do Sul - exceto 
no Pantanal, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul, Sergipe, 
Tocantins) e no Distrito Federal, a 
vacina será somente para animais 
com até 2 anos de idade. Na região 
da Calha do Rio Amazonas e na Zona 
de proteção do Pará, a vacinação já 
foi concluída. Segundo o Ministério 
da Agricultura, 550 mil animais foram 
imunizados. No país, o rebanho é de 
cerca de 215 milhões de cabeças, 
sendo 213,8 milhões de bovinos e 
1,1 milhão de búfalos.

O produtor que não imunizar o 
rebanho está sujeito a multa. O valor 
varia de acordo com a unidade da 
federação. Em Minas Gerais, a multa 
por animal não vacinado é de R$ 
75,25. O criador que aplicou a vacina 
e não fez a declaração ao órgão esta-
dual de defesa agropecuária também 
pode ser multado (ABr). 

Depois de acumularem uma 
queda de 6,7% nos últimos qua-
tro meses, as horas trabalhadas 
na produção aumentaram 1% 
em setembro frente a agosto, 
na série livre de infl uências 
sazonais. No mesmo período, 
o faturamento fi cou estável e 
o nível de utilização da capaci-
dade instalada no setor recuou 
0,3%. As informações são 
dos Indicadores Industriais, 
divulgados pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). 

Com a queda de setembro, 
a utilização da capacidade 
instalada da indústria fi cou 
em 76,9% na série dessazo-
nalizada, muito próxima do 
menor nível da série, que foi 
de 76,8% em julho. “Os Indica-
dores Industriais de setembro 
trazem resultados um pouco 
mais animadores, embora 
muito aquém do necessário 

Economista da CNI, Flávio Castelo Branco.
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Alimentos puxam alta da 
indústria entre agosto e setembro
O crescimento de 6,4% na produção de alimentos processados foi o principal responsável pela alta de 
0,5% da indústria brasileira, na passagem de agosto para setembro

uma expansão mais acentuada 
neste mês, são setores que têm 
um peso importante dentro da 
estrutura industrial”, disse.

Os produtos têxteis manti-
veram a mesma produção em 
agosto e setembro. Entre os 14 
setores em queda, os principais 
destaques foram as máquinas, 
aparelhos e materiais elétricos, 
com recuo de 8,1%. Entre as 
quatro grandes categorias eco-
nômicas, houve altas de 1,9% 
nos bens de consumo duráveis 
e de 1,2% de bens intermediá-
rios (insumos industrializados 
usados no setor produtivo). Os 
bens de consumo semi e não 
duráveis tiveram queda de 1% 
e os bens de capital (máquinas 
e equipamentos) tiveram recuo 
de 5,1% (ABr).

Horas trabalhadas na 
indústria cresceram 1% 

para reverter os números ne-
gativos dos últimos meses”, 
destaca a CNI. O faturamento, 
por exemplo, registra uma 
queda de 15,5% em relação a 
setembro de 2015.

“A economia continua es-
tagnada, sem forças muito 
consistentes de recuperação. A 

demanda doméstica continua 
muito fraca, o desemprego 
ainda não mostra melhora 
e os poucos sinais do setor 
externo são incipientes para 
reverter o quadro”, afi rma o 
gerente-executivo de Política 
Econômica da CNI, Flávio 
Castelo Branco.
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O que acontece no Brasil 

também acontece no 

mundo. No entanto, 

aqui a situação é mais 

sensível ainda porque 

sempre estivemos por 

baixo, sem que a elite 

dirigente se dispusesse 

a governar com justiça e 

seriedade

Cresce a insatisfação com 
a precarização geral. O 
Brasil vive o apocalipse 

econômico porque os gover-
nantes não administraram os 
recursos de forma competente, 
pois o país está endividado e 
falta tudo, a começar pela saú-
de, educação e saneamento. 
As obras tiveram preços bem 
superiores aos aceitáveis. Os 
encargos fi nanceiros sufocam. 
Lamentável que tenha chegado 
ao extremo de, para conter a 
desfaçatez nos gastos, ser ne-
cessária uma PEC do teto. 

Se desde sempre os gestores 
tivessem pautado os gastos 
com parcimônia, de forma 
cuidadosa e efi ciente, respei-
tando os limites das receitas, 
estaríamos muito à frente, sem 
dívidas e com estabilidade. 
Orçamentos são elaborados, 
pois o papel tudo aceita, mas 
no fi nal as dívidas e despesas 
fi nanceiras aumentam. Não 
basta o controle das contas in-
ternas; para ser bem-sucedido 
o Brasil precisa organizar e 
equilibrar também as contas 
externas. O descontrole leva 
ao atraso e caos.

Fala-se em educar crian-
ças para as fi nanças, mas os 
gestores públicos têm sido 
irresponsáveis na administra-
ção do erário. É preciso exigir 
efi ciência  nos gastos da união, 
estados e municípios. O projeto 
da PEC deriva da necessidade 
de gerar sobras, pois se con-
tinuar de forma defi citária o 
país corre o risco de cair no 
endividamento incontrolável e 
no consequente desgoverno. O 
Brasil tem de sair do marasmo 
e ser uma pátria de seres huma-
nos livres. Até agora estamos 
em grande atraso.

No caso do Haiti, a situação 
já era caótica antes mesmo de o 
país ser atingido por terremoto 
e furacão, devido ao desgover-
no secular a que vem sendo 
submetido e que descuidou do 
preparo da população desespe-
rançada, que não percebe bom 
futuro pela frente. Falta tudo, 
a começar pela alimentação. O 
Haiti surgiu como um produtor 
escravagista para a Europa. 

Em 1804 declarou inde-
pendência e concordou em 
assinar um tratado pelo qual 
pagaria à França a quantia 
de 150 milhões de francos a 
título de indenização. A dívida 
foi reduzida para 90 milhões, 
mas exauriu a economia do 
país. Tropas dos Estados Uni-
dos ocuparam o Haiti entre 
1915 e 1934 para proteger os 
interesses norte-americanos 
no país. O ditador Papa Doc, 
apoiado pelos Estados Unidos, 
aterrorizou a população. Caos, 
decadência e degradação. Sem 
liberdade plena, o povo se fra-
gilizou, fi cando sem chances 
de evoluir. 

Quanto ao Brasil, é preciso 
cautela e atenção para não 
cair nessa rota destrutiva que 
acaba com o país. Governo e 
empresários precisam se en-
contrar para pôr a produção e o 
comércio em movimento atra-
vés de empregos, educação e 
saúde, e organizar o equilíbrio 
das contas externas, juros e 
câmbio. O nosso desenvolvi-
mento está congelado desde 
os anos 1980 devido à crise da 
dívida externa. 

Até agora o equilíbrio não 
foi restabelecido. Enquanto os 
gastos e as dívidas aumenta-
vam, a educação foi piorando, 
as indústrias perdendo força. 
Estamos com poucas ativida-
des remuneradas para jovens 
e adultos. O país se acha em 
dormência por falta de esta-
distas sérios. 

Na verdade, o mundo todo 
vive uma fase de acontecimen-
tos inesperados que escapam 
ao controle. São os chamados 
“cisnes negros” que repre-
sentam a colheita do que foi 
semeado pela humanidade. 
No fundo são as ameaças de-
correntes da superpopulação 
e seu rápido crescimento, e 
a decadência progressiva do 
materialismo, de esquerda ou 
direita, sem visão mais eleva-
da, que vai deixando as novas 
gerações resvalarem para as 
sombras da vida vazia de pro-
pósitos e felicidade. 

Como preparar os jovens 
para que surjam seres huma-
nos de qualidade, espiritual-
mente fortes e responsáveis, 
benéfi cos a si mesmos e ao 
planeta?

(*) - É articulista colaborador de 
jornais e realiza palestras sobre 

temas ligados à qualidade de vida. 
Coordena os sites (www.library.com.

br) e (www.vidaeaprendizado.com.br). 
Autor dos livros: Nola – o manuscrito 

que abalou o mundo; O segredo de 
Darwin; 2012...e depois?; OHomem 

Sábio e os Jovens, entre outros 
(bicdutra@library.com.br).

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

A imagem do caos 

O Ministério da Transpa-
rência, Fiscalização e Con-
troladoria-Geral da União 
(CGU) identifi cou uma série 
de “fragilidades” na execução 
da política indigenista, a cargo 
da Funai. As “defi ciências” 
encontradas “difi cultam, em 
alguma medida, o alcance dos 
objetivos da política indigenis-
ta”. Sobretudo a demarcação 
das áreas tradicionalmente 
ocupadas pelos povos indí-
genas – uma das obrigações 
impostas ao Estado pela 
Constituição Federal.

Promulgada em 1988, a Car-
ta Magna estabeleceu o prazo 
de cinco anos para que todas 
as terras indígenas (TIs) do 
país fossem demarcadas. En-
tre as defi ciências apontadas, 
estão o número insufi ciente de 
servidores; falta de transpa-
rência em algumas das etapas 
dos processos demarcatórios 
e baixa execução dos recursos 
fi nanceiros previstos para a 
fi scalização e demarcação de 
terras indígenas e localização 
e proteção de índios isolados 
ou de recente contato entre 
2013 e 2015.

Segundo o relatório da CGU, 
a própria Funai reconhece a 
existência de 126 procedimen-

Relatório da CGU aponta defi ciências que difi cultam 

cumprimento da política indigenista.

Clubes poderão exigir 
contrato com atleta 
em formação

A Comissão de Constituição e 
Justiça da Câmara aprovou, em 
caráter conclusivo, proposta 
que dá aos clubes que formam 
atletas o direito de assinar o 
contrato de trabalho com os 
esportistas que estiverem sob 
seus cuidados há pelo menos 
seis meses. A medida consta 
no projeto da deputada Flávia 
Morais (PDT-GO).

O projeto também reduz de 
cinco para três anos o prazo 
máximo de duração do contrato 
especial de trabalho desportivo. 
A autora da proposta destaca 
que o texto adequa as normas 
brasileiras ao padrão defi nido 
pela  Fifa, que prevê prazo 
máximo de três anos para essas 
contratações.

O parecer do relator, depu-
tado Félix Mendonça Júnior 
(PDT-BA), foi pela constitucio-
nalidade, juridicidade e técnica 
legislativa. O projeto será en-
viado ao Senado, caso não haja 
recurso (Ag.Câmara). 

O deputado João Campos 
(PRB-GO), relator-geral da 
comissão especial que analisa o 
projeto que reforma o Código de 
Processo Penal, defendeu mu-
danças na execução das penas. O 
parlamentar afi rmou que a parte 
geral do Código Penal e a Lei 
de Execução Penal apresentam 
fragilidades que difi cultam a per-
manência na prisão de autores 
de crimes graves. Ele defende 
mais rigor nos critérios para 
progressão da pena e concessões 
de indulto e perdão. 

“Já é difícil condenar o 
bandido no Brasil. Depois que 
o condena, a lei traz tanta 
generosidade que o camarada 
não fi ca preso. Um dos exem-
plos é exatamente no que se 
refere à progressão do regime 
e à concessão de indulto, de 
perdão e de outros benefícios 
pós-condenação”. Ele ressalta 
que, “para o crime não he-
diondo, basta cumprir 1/6 da 
pena. Um homicídio simples 

João Campos: ‘é difícil 

condenar o bandido no Brasil’.

O PSDB sai das eleições 2016 
como o grande vitorioso entre os 
35 partidos políticos com registro 
no TSE. A legenda ganhou nas 
urnas o comando de 803 admi-
nistrações municipais. A partir 
de janeiro de 2017, os tucanos 
estarão à frente de cidades onde 
vivem 48,7 milhões de brasileiros. 
O orçamento administrado chega 
a R$ 160 bilhões, o maior entre 
todas as siglas, assim como a 
população.

Os três deputados federais do 
PSDB que disputaram o segundo 
turno das eleições saíram vitorio-
sos das urnas: Nelson Marchezan 
Junior (RS) será o primeiro 
tucano a comandar a Prefeitura 
de Porto Alegre. Duarte Nogueira 
(SP) venceu em Ribeirão Preto e 
Max Filho (ES) triunfou em Vila 
Velha. O líder tucano na Câmara, 
Antonio Imbassahy (BA), avaliou 
que o partido foi reconhecido 
pela sua capacidade de gestão 
nos locais em que já governa ou 
governou, ao mesmo tempo em 
que adversários históricos, como 
o PT de Lula e Dilma, tiveram 
pífi o desempenho em virtude 
do descalabro administrativo de 
suas gestões.

O PSDB foi o partido que mais 
elegeu prefeitos no segundo 
turno: 14 de um total de 19 onde 
disputava. Os tucanos venceram 
nas capitais Belém, Maceió, Ma-
naus, Porto Alegre e Porto Velho. 
Também optaram pelo partido os 
moradores de  Blumenau (SC), 
Caruaru (PE), Contagem (MG), 

Líder tucano na Câmara, 

Antonio Imbassahy (BA).

A proposta limita os gastos 
públicos pelos próximos 
20 anos à correção da 

infl ação do ano anterior. Eu-
nício manteve o texto original 
que veio da Câmara para que a 
proposta não tenha que voltar 
para a análise dos deputados. O 
objetivo é que a PEC entre em 
vigor o mais breve possível. 

“A aprovação na Câmara 
significa que a maior parte 
da população brasileira já é 
favorável à matéria. Assim, 
o Senado não deve adiar o 
início da produção dos efeitos 
do novo regime fi scal”, diz o 
parecer. No documento, Eu-
nício afi rma que os recursos 
para saúde e educação serão 
preservados. “Considerando 
os valores atuais , da ordem 
de R$ 700 bilhões acumulados 
em 12 meses, esse aumento de 
percentual implicará elevação 
do piso de gastos com saúde 

Senador Eunício Oliveira (PMDB-CE), relator na CCJ da 

proposta de que estabelece teto para os gastos públicos.

Vaquejada como 
patrimônio cultural 
é aprovado

A Comissão de Educação do 
Senado aprovou o projeto de 
autoria do deputado Capitão 
Augusto (PR-SP), que eleva a 
vaquejada e o rodeio à condição 
de manifestações da cultura 
nacional e patrimônio cultural 
imaterial. A pedido do senador 
Otto Alencar (PSD-BA), foi 
solicitado caráter de urgência 
para sua análise pelo Plenário 
pelo Senado.

A proposta foi apoiada espe-
cialmente por senadores nor-
destinos, como José Agripino 
(DEM-RN), que vê a vaquejada 
como um esporte que vem se 
aprimorando, procurando pou-
par os animais de maus-tratos. 
A questão vem sendo debatida 
desde que o Supremo proibiu 
recentemente a prática numa 
votação apertada, por 6 a 5. “O 
colchão já é de 50 centímetros, 
há plantão de veterinários, não 
existe mais contato dos animais 
com o metal e é utilizado um rabo 
artifi cial”, afi rmou Agripino.

O senador Garibaldi Alves 
(PMDB-RN) voltou a alertar para 
a dimensão econômica que a 
vaquejada possui nas áreas rurais 
nordestinas, onde sua cadeia co-
laboraria na geração de centenas 
de milhares de empregos diretos 
e indiretos. “A vaquejada é hoje 
uma questão de sobrevivência 
pra muita gente que ainda vive na 
zona rural, e o fi m da vaquejada 
afeta diretamente essas dezenas 
de milhares de cidadãos”, frisou 
o senador.

O projeto teve o voto con-
trário dos senadores Antonio 
Anastasia (PSDB-MG) e Mar-
ta Suplicy (PMDB-SP). Eles 
entendem que a proposta 
aprovada seria inconstitucio-
nal, devido ao fato de órgãos 
técnicos ligados ao Ministério 
da Cultura não terem sido 
consultados. Marta, por sua 
vez, apresentou relatórios do 
Conselho Federal de Medicina 
Veterinária contrários à vaque-
jada (Ag.Senado).
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Relator recomenda aprovação da 
PEC do Teto na CCJ do Senado

O relator da PEC do Teto na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), 
apresentou na terça-feira (1º) parecer favorável à aprovação do texto na Casa

Constituição: 18% da arreca-
dação de impostos líquida de 
transferências. A partir daí, tal 
como ocorrerá com o piso para 
gastos com saúde, os valores 
serão corrigidos pela infl ação, 
garantindo seus valores reais”, 
informa o parecer.

Em seu voto, Eunício rejei-
tou a emenda nº 1, de autoria 
da senadora Gleisi Hoffmann 
(PT-PR). A alteração pre-
tendia condicionar a entrada 
em vigor da futura emenda 
constitucional à sua aprovação 
em referendo autorizado pelo 
Congresso. O texto original 
prevê vigência imediata a 
contar da data de sua pro-
mulgação. Em sua justifi cati-
va para rejeitar a emenda, o 
relator destacou que o ajuste 
das contas públicas não pode 
ser mais atrasado, “sob o risco 
de ampliação da grave crise 
econômica atual” (ABr).

em cerca de R$ 9 bilhões já 
em 2017. A partir daí, esse piso 
estará garantido em termos 
reais”, diz o texto.

Segundo o relator, gastos 
federais com complementação 

do Fundeb não entrarão no 
cômputo do teto. “Também 
em relação à educação, haverá 
garantia da manutenção do 
piso. Para 2017, o piso será 
aquele previsto no art. 212 da 

CGU aponta “fragilidades” na 
execução da política indigenista

tos administrativos em curso 
para delimitação e demarcação 
de terras indígenas e de outros 
475 registros válidos de reivin-
dicações fundiárias indígenas 
que necessitam de informações 
complementares. “O número ex-
pressivo de procedimentos em 
curso fortalece a necessidade 
da adoção de critérios de prio-
ridade que garantam o efetivo 
atendimento da ação frente a 
atual estrutura de pessoal dis-
ponível”, aponta a CGU.

Os técnicos da Controladoria 
analisaram uma amostra de 
apenas 28 processos em di-

ferentes etapas do processo 
demarcatório. A iniciativa 
apontou a necessidade de que 
sejam estabelecidos requisi-
tos mais claros para defi nir 
os processos demarcatórios 
considerados prioritários e 
mecanismos que ampliem a 
transparência desses proces-
sos. A CGU também aponta 
a necessidade de aprimora-
mento da interlocução entre 
Funai e Incra a fi m de garantir 
o reassentamento dos não 
índios que vivam em reser-
vas indígenas homologadas 
(ABr).

Em defesa do mais rigor na 
concessão de indulto e perdão

se limita à análise de 194 pro-
jetos com foco, obviamente, em 
alterações processuais. Mas o 
deputado também é autor de 
uma proposta que aumenta o 
tempo de cumprimento das 
penas privativas de liberdade 
e o prazo para a concessão de 
livramento condicional e para 
a progressão de regime de 
cumprimento de pena.

O deputado também se disse 
favorável à intenção do governo 
federal de enviar ao Congresso 
outra proposta, que elevaria de 
1/6 para a metade o tempo mí-
nimo de cumprimento de pena 
em regime fechado nos casos 
de condenação por corrupção 
ativa e passiva e crimes prati-
cados com violência ou grave 
ameaça. “Existem determina-
das situações em que o ideal 
seria o cidadão cumprir toda a 
pena no regime fechado. Mas, 
o Supremo entendeu que isso 
é inconstitucional”, observou o 
parlamentar (Ag.Câmara).

tem pena de 12 anos, mas, se 
estiver estudando dentro do 
presídio, ele ainda conta com 
o instituto da remição da pena. 
Vai fi car preso, certamente, 
um ano e meio. Ora, isso para 
quem assassinou, matou, não 
tem cabimento”.

No âmbito da comissão espe-
cial de reforma do Código de 
Processo Penal, João Campos 

“Onda azul” tomou 
conta do Brasil,

levando o PSDB à vitoria

Jundiaí (SP), Ribeirão Preto 
(SP), Santa Maria (RS), Santo 
André (SP), São Bernardo do 
Campo (SP) e Vila Velha (ES).

Considerados os dois turnos, 
os números do PSDB são ainda 
melhores. O partido elegeu 28 
prefeitos nas cidades com mais 
de 200 mil eleitores, incluindo 
as capitais citadas e São Paulo, 
a maior do país. O PT conseguiu 
apenas uma prefeitura nesses 
municípios. Para Imbassahy, essa 
verdadeira onda azul por todo 
Brasil confi rma o sentimento de 
rejeição ao PT por ter devastado 
o país e aponta para um futuro 
próximo, mostrando que o PSDB 
reúne todas as condições de 
voltar a governar o país a partir 
de 2018 (psdbnacamara).

Brasília - O presidente nacional do PDT, Carlos 
Lupi, considerou  como “irreversível” a candida-
tura de Ciro Gomes à Presidência da República 
em 2018. “No quadro político do centro-esquerda 
no Brasil só sobrou o Ciro. Eu acho que isso vai 
nos favorecer muito em 2018. O partido não 
aceitará outra condição, a candidatura do Ciro 
é irreversível”, afi rmou.

Segundo ele, entre os partidos que deverão 

ser procurados para a montagem de uma futura 
chapa presidencial estão o PT, PTB, PPS e o Soli-
dariedade. “Temos de buscar aliança e aliados que 
façam um governo popular com compromissos de 
centro-esquerda”, ressaltou o dirigente.

A defesa de Lupi pela candidatura presidencial 
ocorre em meio às movimentações de Ciro para 
atrair alguns governadores do PT, após a derroca-
da dos petistas nesta eleição municipal (AE).

‘Candidatura de Ciro é irreversível’
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Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico - Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico - Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico - Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico - Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico - CNPJ 56.995.723/0001-22 e NIRE 35.3.300.054.661 - Edital de ConvocaçãoEdital de ConvocaçãoEdital de ConvocaçãoEdital de ConvocaçãoEdital de Convocação -  -  -  -  - Ficam
convocados os senhores acionistas da Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária que
se realizará no dia 8 de novembro de 2.016, às 10 horas, no endereço da sede social, situada na Estrada do Gramado nº 140, no Jardim
Sadie, Município de Embu, Estado de São Paulo, para deliberar acerca de alteração no endereço da sede social. São Paulo, 27 de
outubro de 2.016. Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico - Administração

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª Emissão - Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 2ª emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de 
Colocação, da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de 
Debenturistas, a ser realizada, em segunda convocação, no dia 10 de novembro de 2016, às 10:00 horas, na sede da Emissora, localizada
na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovar a postergação, para janeiro de 2017, do início do preenchimento da Conta Reserva do
Serviço da Dívida 2, prevista para iniciar em novembro de 2016, conforme Cláusula Sexta, Parágrafo Segundo, do Contrato de Cessão 
Fiduciária; e (ii) aprovar a celebração, pela Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), de aditivo ao 
Contrato de Cessão Fiduciária, já anteriormente aditado, a fim de prever o disposto no item (i) acima. A comprovação da condição de
Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento
de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada debenturista e emitido pela instituição depositária e, no
caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração
na sede social da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade 
e Estado de São Paulo, em até 1 (uma) hora antes do evento. São Paulo, 01 de novembro de 2016. Eduardo de Melo Pinto - Diretor-Presidente.

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão - Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 3ª emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia 
S.A (“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em segunda 
convocação, no dia 10 de novembro de 2016, às 14:00 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 
6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:  
(i) aprovar a postergação, para janeiro de 2017, do início do preenchimento da Conta Reserva do Serviço da Dívida 2, prevista para iniciar 
em novembro de 2016, conforme Cláusula Sexta, Parágrafo Segundo, do Contrato de Cessão Fiduciária; e (ii) aprovar a celebração, 
pela Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), de aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária, 
já anteriormente aditado, a fim de prever o disposto no item (i) acima. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer 
 momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta
das Debêntures aberta em nome de cada debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, 
do competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários,
na sede social da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade 
e Estado de São Paulo, bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes
do evento. São Paulo, 01 de novembro de 2016. Eduardo de Melo Pinto - Diretor-Presidente.

16ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016791-67.2013.8.26.0100. 
O MM. Juiz de Direito da 16ª Vara Cível da Capital, Estado de São Paulo, Dr. Felipe Poyares Miranda, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a corré CHOICE BAG COMERCIAL LTDA, CNPJ. 04.884.296/0004-54, na 
pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Consignação em Pagamento, bem 
como contra ao Banco Santander (Brasil) S.A e Outro, por parte de TANG CHOY CHING FACK GEH 
COUROS EPP (COMTESSE), objetivando a consignação em pagamento de R$1.291,49, referente ao título 
nº 18.270, com a devida sustação do protesto efetuado perante o 9º Tabelião de Protestos de Letras e Títulos 
da Capital. Encontrando-se a corré em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os 
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta ou levante o depósito consignado. Não sendo contestada a ação, a corré 
será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. 
Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

4ª Vara Cível – Regional Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO, PRAZO DE 30 DIAS Processo nº 0021505-
55.2011.8.26.0004. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional IV - Lapa, do Estado de 
São Paulo, Dr. Renato Guanaes Simões Thomsen, na forma da lei, etc. FAZ SABER a AHMAD HAGE 
MÓVEIS ME, CNPJ 04.442.185/0001-45, nome fantasia BRASIMÓVEIS (CNPJ 03.896.548/0001-50), 
que ROSEANE NOGUEIRA STEGLE lhe ajuizou uma ação de Rito Ordinário, objetivando seja a 
mesma julgada procedente para declarar nulo o título no valor original de R$ 2.450,00, atualizado até 
setembro/2011 (R$ 5.003,49), com o cancelamento definitivo do protesto efetuado perante o 4º 
Tabelião de Protestos da Capital, bem como, a condenação da ré ao pagamento de custas 
processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Estando a requerida em lugar 
ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, 
conteste a ação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Será o 
edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 20 de julho de 2016. 

43ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0188443-
09.2012.8.26.0100. O Dr. Rodolfo César Milano, MM. Juiz de Direito da 43ª Vara Cível, do Foro 
Central da Capital, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Celso Pereira da 
Gloria, RG 15.197.837-2, CPF. 045.149.138-63, que Nair Gonçalves de Aquino, ajuizou-lhe uma 
ação de Adjudicação Compulsória, de rito Comum, bem como contra à Mário Peres Ulibarri Junior, 
objetivando formalizar a Escritura Definitiva do imóvel situado à Rua Avanhandava, 358 Apto. 91, 9º 
andar, Bairro Consolação, nesta Capital, matriculado sob nº 32.880 no 4º CRI da Capital, conforme 
Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra, firmado entre as partes em 31/01/2005. 
Encontrando-se o requerido atualmente em local ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após os 
20 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente 
edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 20 de setembro de 2016. 

5ª Vara Cível da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0070440-
95.2012.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr. Marcos Roberto de Souza Bernicchi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RODRIGO RODRIGUES DE 
CID FERREIRA, CPF. 091.938.198-70, que lhe foi proposta uma ação de Insolvência Civil bem como 
contra á Eduardo Costa Cid Ferreira e Outros, por parte de MOFARREJ MARTINEZ EMPREENDI-
MENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, objetivando seja a mesma julgada procedente declarando a 
insolvência dos réus, com as devidas anotações nos CPF/MF dos requeridos junto a Receita Federal 
sobre a restrição incidente, e ainda, o lançamento de seus nomes junto aos órgãos de proteção ao 
crédito. Encontrando-se o requerido em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, nos 
termos do Art. 755 do CPC, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 10 dias, que 
fluirá após os 20 dias supra, apresente embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, ficando 
também ADVERTIDO, independentemente de nova intimação, de que no mesmo prazo para oposição de 
embargos, os requeridos poderão suprimir a dívida, efetuando o depósito de R$ 549.391,02, que deverá 
ser atualizado até a data do efetivo depósito. Será o presente edital afixado e publicado da forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de agosto de 2016. 
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Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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QUINTA-FEIRA, 03 DE NOVEMBRO DE 2016

PERCENTUAL MÁXIMO DE DESCONTO DO FUNCIONÁRIO
Qual a base legal para o desconto máximo do funcionário sobre vale 
refeição, cesta básica (física e em cartão), refeição servida na empresa 
(refeitório)? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA CONTRATOU UM FUNCIONÁRIO QUE POSSUI CARGO DE 
CONFIANÇA, PODE DESCONTAR AS FALTAS E ATRASOS? 

Informamos que se o empregado com cargo de confiança, conforme 
art.62 da CLT, se está dispensado do controle de jornada de trabalho 
não está sujeito a recebimento de hora extra, bem como não poderá 
sofrer descontos de faltas e atrasos em seu salário.

SOMA DOS ATESTADOS MÉDICOS
Funcionário apresentou atestado de 10 dias, posteriormente apresen-
tou novo atestado de quatro dias e outro de 10 dias, sendo somados os 
atestados alcançam 24 dias. A empresa pode somar os atestados e fazer 
o afastamento a partir do 16º dia? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

LICENÇA PATERNIDADE NA ADOÇÃO
Quantos dias de licença paternidade tem o pai que adota uma criança, 
qual a idade máxima para adoção, a partir de que data tem o início da 
contagem dos dias? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL O VALOR DA MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DO CAGED, 
MAIS DE 60 DIAS?  

A multa pela entrega do CAGED com atraso acima de 60 dias é de 
R$ 13,41 por empregado.

ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS
Há previsão legal para o funcionário gozar as férias antes de completar o 
período aquisitivo. E em quais casos é permitido? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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JARDINS DO GOLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A 
C.N.P.J: 13.042.355/0001-95 - Rua Groenlandia, nº 1058 - Jardim América - São Paulo/SP - CEP 01434-100 

Relatório da Diretoria - Senhores Acionistas: em obediência as disposições legais e estatutárias, vimos submeter a apreciação de V. Sas. as Demonstrações 
Financeiras relativas aos Exercícios Sociais findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 . Colocamo-nos ao inteiro dispor de V. Sas., para quaisquer informações 
que façam necessárias São Paulo, 09 de Maio de 2016.

 Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2015 - Em R$ 
Ativo               2015               2014
Ativo Circulante  2.631.591,71  2.631.736,61
.Bancos  615,11  1.436,61
.Adiantamentos Diversos  676,60  -
.Imoveis a Comercializar  2.630.300,00  2.630.300,00
Total do Ativo  2.631.591,71  2.631.736,61

Passivo               2015               2014
Passivo Circulante  7.229,89  3.982,31
.Fornecedores  3.117,98  -
.Outros Valores a Pagar  4.111,91  3.982,31
Passivo Não Circulante  893.497,97  878.724,34
.Contas Correntes  893.497,97  878.724,34
Patrimônio Líquido 1.730.864,05  1.749.029,96
.Capital Social  2.630.826,00  2.630.826,00
.Prejuízo Acumulado  (899.961,95)  (881.796,04)
Total do Passivo  2.631.591,91  2.631.736,61

 Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido - Em R$
 Capital Prejuízo do Prejuízo 
           Social     Exercício  Acumulado              Total
Saldo 31.12.2013  2.630.826,00 -  (869.933,14)  1.760.892,86
Prejuízo do Exercício -  (11.862,90) -  (11.862,90)
Transf. Prej. Acum.                     -    11.862,90   (11.862,90)                     -
Saldo 31.12.2014  2.630.826,00                   -  (881.796,04)  1.749.029,96
Prejuízo do Exercício -  (18.165,91) -  (18.165,91)
Transf. Pre. Acum.                    -    18.165,91   (18.165,91)                    -
Saldo 31.12.2015 2.630.826,00                   - (899.961,95)  1.730.864,05

 Demonstração de Resultado do Exercício            2015           2014
Despesas (Receitas ) Operacionais  (18.165,91)  (11.862,90)
Administrativas  (18.036,31)  (11.347,47)
Financeiras -  (393,63)
Tributárias  (129,60)  (121,80)
Prejuízo Liquido do Exercício  (18.165,91)  (11.862,90)

Demonstração dos Fluxos de Caixa           2015           2014
Prejuízo do Exercício  (18.165,91)  (11.862,90)
Resultado Operacional de Caixa no Período  (18.165,91)  (11.862,90)
Variação em Adiantamento Diversos  (676,60)  -
Variação em Contas a Pagar  129,60  982,31
Variação em Fornecedores  3.117,98  -
Variação Contas Correntes  14.773,63  11.569,11
Total Fluxo de Caixa Operacional  (821,30)  (293,79)
(=) Caixa Gerado no Negocio  (821,30)  688,52
Saldo Inicial  1.436,61  748,09
Saldo Final  615,31  1.436,61

 Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras - 1) Contexto Opera-
cional: As Operações da Empresa tem por objeto, o planejamento, desenvol-
vimento, promoção, incorporação e venda de lotes e de unidades autônomas 
de Empreendimentos Imobiliários. 1.1) Os valores representados por Imoveis a 
Comercializar no valor de R$ 2.630.300,00 são empreendimentos que estão 
em fase de comercialização; 2) Elaboração das Demonstrações Financeiras 

Frederico Ribeiro Krakauer - Diretor Presidente
Deoclides Americo dos Reis - TC CRC.1SP121239/O-4

ções da lei 6.404/76 e legislação complementar.2.1) Receitas e Despesas: As 
Receitas e Despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência. 

e Praticas Contábeis: A contabilidade e as Demonstrações Financeiras foram 
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, disposi-

2.2) Imposto de Renda e Contribuição Social: A Empresa possui prejuízos fis-
cais acumulados e base negativa de contribuição  social.3  Capital Social: Esta 
representado por 5.000.000  de ações nominativas , com valor nominal  de R$ 
0,5262 (cinquenta e dois centavos e sessenta e dois milésimos de centavos de 
Real ) cada uma, totalmente integralizados no valor de  R$ 2.630.826,00 (dois 
milhões, seiscentos e trinta mil, oitocentos e vinte e seis reais);

Frederico Ribeiro Krakauer - Diretor Superintendente - Moira Ribeiro Krakauer Cestari - Diretora - Manoel Ferraz de Campos Salles - Diretor Gerente - Serafim Scigliano Neto - TC - CRC.1SP045039/O-6

PRAIAS PAULISTAS S.A.
C.N.P.J. 60.679.552/0001-08 -  Rua Groenlandia, 1058 - Jardim América - São Paulo - SP

Relatório da Diretoria - Atendendo determinações legais e estatutárias, vimos submeter a apreciação de v.Sas., As demonstrações financeiras, relativas aos 
exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2015. Permanecemos ao inteiro dispor dos senhores acionistas, para quaisquer esclarecimentos necessários. 
São paulo, 13 de maio de 2016. A Diretoria

Ativo        31.12.2015         31.12.2014
Ativo circulante   57.087.619,72    44.302.629,96
Caixas e bancos 717.218,47 1.555.194,50
Títulos e valores mobiliários 12.435.573,27 8.954.443,01
Prestamistas projeto São Lourenço 15.752.921,56 4.582.397,02
(-) Provisão para devedores duvidosos (596.482,00) (596.482,00)
Projeto terras e lotes 16.991.462,57 18.048.923,81
Outros direitos 11.786.925,85 11.758.153,62
Ativo não circulante 113.773.736,95  121.943.821,92
Realizável a longo prazo   24.653.757,07    38.863.359,70
Prestamistas projeto São Lourenço 10.572.957,51 25.392.390,14
Depósitos para recursos 38.373,42 38.373,42
Créditos de pessoas ligadas 13.897.364,46 13.142.472,77
Outros direitos 145.061,68 290.123,37
Investimentos 80.703.206,16 74.719.049,94
Imobilizado     8.416.773,72      8.361.412,28
Total do ativo 170.861.356,67  166.246.451,88

Passivo        31.12.2015          31.12.2014
Passivo circulante   22.956.807,09     22.689.541,66
Fornecedores 496.916,41 25.013,53
Impostos e taxas a recolher 486.039,06 263.856,49
Obrigações intervenientes 1.873.531,43 2.337.275,86
Outras obrigações 50.495,65 13.571,24
Recompra de ações 20.049.824,54 20.049.824,54
Passivo não circulante   43.880.837,49     32.399.902,78
Obrigações intervenientes 13.918.010,97 277.997,07
Provisão impostos s/lucros a realizar 4.375.162,06 4.375.162,06
Impostos e taxas a recolher 317.268,17 317.268,17
Receitas operacionais futuras 28.191.687,25 31.194.580,69
Depósitos judiciais 449.137,19 -
(-) Provisão para devedores duvidosos (596.482,00) (596.482,00)
(-) Custos operacionais futuros (2.773.946,15) (3.168.623,21)
Patrimônio liquido 104.339.000,65   111.404.210,21
Capital social 4.879.500,00 4.879.500,00
Ações em tesouraria (28.106.436,58) (16.581.628,23)
Reserva de lucros 127.565.937,23 121.513.921,70
Ajuste exercícios anteriores - 1.592.416,74
Patrimônio especial SCP      (315.288,56)       (247.202,77)
Capital social SCP 300.000,00 300.000,00
Resultado SCP      (615.288,56)       (547.202,77)
Total do Passivo 170.861.356,67 166.246.451,88
Demonstrações de Resultados - Em R$      31.12.2015         31.12.2014
Receitas de vendas 8.537.283,72 5.597.819,75
(-) Devoluções cancelamento 
  e imposto sobre vendas   (318.480,01)   (1.302.135,92)
Receitas líquidas de vendas 8.218.803,71 4.295.683,83
(-) Custos bens vendidos (394.677,06) (577.694,36)
Lucro bruto   7.824.126,65     3.717.989,47
(-) Despesas com vendas (200.738,88) (77.278,64)
(-) Despesas administrativas (6.681.886,06) (5.729.920,23)
(-) Depreciações (615.567,96) (418.285,68)
Receitas financeiras 1.219.711,38 431.001,16
(-) Despesas tributárias (303.636,84) (258.934,72)
(-) Despesas financeiras (7.502,99) (25.836,09)
Resultado da equivalência patrimonial 3.772.951,76 (30.832.394,38)
Outras receitas operacionais 74.607,44 72.134,48
Outras receitas não operacionais 654.960,37 33.851,68
Outras despesas operacionais       (1.191,70)             (468,19)
Prejuízo operacional  5.735.833,17 (33.088.141,14)
Outras receitas  1.990.000,00   27.375.000,00
Lucro/prejuízo antes do IR e da CS 7.725.833,17 (5.713.141,14)
(-)Imposto de renda (701.545,63) (440.062,47)
(-)Contribuição social   (277.826,93)      (170.541,16)
Lucro /prejuízo líquido do exercício  6.746.460,61   (6.323.744,77)
Prejuízo por ação            642,70             (602,43)

Demonstrativo fluxo de caixa - Em R$ 
Atividades operacionais     31.12.2015       31.12.2014
Lucro/prejuízo líquido 6.746.460,61 (6.323.744,77)
(+) Depreciação 615.567,96 418.285,68
(-) Resultado na equivalência patrimonial (3.772.951,76) 30.832.394,38
Aumento/redução do ativo
Duplicatas a receber 3.648.908,09 8.218.213,77
Estoques 1.057.461,24 6.277.589,31
Outros direitos 117.345,18 (3.833.570,88)
Pagamento deposito para recursos - (2.044,90)
Aumento/redução do passivo
Fornecedores 471.902,88 (308.061,57)
Impostos e taxa a recolher 222.182,57 26.429,09
Obrigações intervenientes 13.176.269,47 (7.439.919,52)
Outras obrigações 36.924,41 (5.096,86)
Recompra de ações - 20.049.824,54
Receitas operacionais futuras (3.002.893,44) (7.636.292,15)
Depósitos judiciais 449.137,19 -
Custos operacionais futuros 394.677,06 5.719.752,30
Ajustes de exercícios anteriores - 1.732.645,48
Ações em tesouraria (11.524.808,35) (16.581.628,23)
Caixa líq. consumido nas ativ. operac. 8.636.183,11 31.144.775,67
Atividades de investimentos
Variação no imobilizado (670.929,40) (167.963,80)
Aumento em investimentos (2.212.260,18) (20.049.824,54)
Caixa líq. consumido nas ativ. de invest. (2.883.189,58) (20.217.788,34)
Atividades de financiamentos
Distribuição de dividendos (2.354.947,61) -
Pagamento a pessoas ligadas (754.891,69) (8.747.199,96)
Caixa liq. gerado nas ativ. de financ. (3.109.839,30) (8.747.199,96)
Redução liquida das disponibilidades 2.643.154,23 2.179.787,37
Saldo de caixa (+) 
 equivalente - caixa em 31/12/2014 10.509.637,51 8.329.850,14
Saldo de caixa (+) 
 equivalente - caixa em 31/12/2015 13.152.791,74 10.509.637,51

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Capital Reserva Lucros a Lucros a Lucros 
Liquido em 31.12.2015 e 31.12.2014 - Em R$ integralizado             legal         realizar      disposição     distribuídos                  Total
Saldo 31.12.2013   4.879.500,00 1.963.247,24  8.492.961,57 137.154.309,88  (19.955.146,34)  132.534.872,35
Prejuízo líquido do exercício - - -  (6.281.679,39) - (6.281.679,39)
Ações em tesouraria - - - (16.581.628,23) - (16.581.628,23)
Ajustes de exercícios anteriores                       -                     -                     -     1.732.645,48                         -     1.732.645,48
Saldo 31.12.2014   4.879.500,00  1.963.247,24  8.492.961,57  96.068.501,40                         - 111.404.210,21
Lucro líquido do exercício - - -  6.814.546,40 - 6.814.546,40
Distribuição de lucros - - - - (2.354.947,61) (2.354.947,61)
Ações em tesouraria                       -                    -                      - (11.524.808,35)                         - (11.524.808,35)
Saldo 31.12.2015   4.879.500,00  1.963.247,24  8.492.961,57   91.358.239,45   (2.354.947,61)  104.339.000,65

Demonstrações das Mutações do Patrimônio S.C.P. em 31/12/2015 - Em R$ Capital Integralizado Prejuízo do exercício              Total
Saldo 31.12.2013  300.000,00  (505.137,39) (205.137,39)
Resultado do exercício                                   -       (42.065,38)    (42.065,38)
Saldo 31.12.2014  300.000,00  (547.202,77) (247.202,77)
Resultado do exercício                                   -       (68.085,79)    (68.085,79)
Saldo 31.12.2015  300.000,00  (615.288,56) (315.288,56)

Notas Explicativas - 1) Contexto operacional - As operações são decorrentes 
principalmente da formação de uma cidade Balneária, nas terras de sua pro-
priedade situada na praia de São Lourenço, Município de Bertioga no estado 
de são paulo, loteamento, compra, venda, Locação, permuta e incorporação 
de imóveis. 2) Elaboração das demonstrações financeiras e principais 
praticas - Contábeis - As demonstrações contábeis foram elaboradas de 

Balanços Patrimoniais - Em R$

acordo com as práticas Contábeis adotadas no brasil, as quais abrangem a 
legislação societária. Os pronunciamentos , as orientações e as interpretações 
emitidas pelo Comitê de pronunciamentos contábeis e, quando aplicável, 
normas emitidas Pela comissão de valores mobiliários (CVM). 2.1) Receitas, 
custos e despesas - As receitas da atividade são reconhecidas quando do seu 
efetivo. Recebimento e os custos atribuidos a essas receitas apropriados de  
Forma proporcional em razão de tratar-se de empreendimento a longo  Prazo. 
As demais receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao Regime de 
competência. 2.2) Títulos e valores mobiliários - São avaliados pelo valor 
de aplicação acrescido de rendimentos auferidos Até a data do balanço, não 
excedendo o valor de realização. 2.3) Projetos terras e lotes - São avaliados 
pelo valor de custo de aquisição e de benfeitorias, corrigidos Monetariamente 
até 31/12/1995, não excedendo o valor de realização. 2.4) Provisão para de-
vedores duvidosos - É constituída por valor suficiente para cobrir possíveis 
perdas na Realização do contas a receber. 2.5) Imobilizado - Está demons-
trado ao custo de aquisição ou construção, corrigidos Monetariamente até 
31/12/1995, ajustado por depreciações acumuladas, Calculadas pelo método 
linear, às taxas estabelecidas em função de vida útil Estimada dos bens. Teste 
de recuperabilidade de ativos: a administração. Entende que não há necessi-
dade de constituir provisão para perdas dos Principais bens integrantes do 
ativo imobilizado tangível e intangível. 2.6) Imposto de renda e contribuição 
social - Foi calculado pelo lucro presumido mediante aplicação da alíquota de 
15%. Mais adicional de 10% para imposto de renda e de 9% para contribuição 
social. 2.7) Demais ativos e passivos - São registrados pelos valores nominais 
conhecidos ou estimados, atualizados Até a data do balanço, quando aplicável.
3) Créditos de pessoas ligadas      31.12.2015       31.12.2014
Arinos assessoria empresarial ltda  826,00  -
Raj negócios imobiliários S.A.  12.846.980,38  12.214.418,69
UNIK BR negócios imobiliários  3.821,90  8.371,90
Soprac hotéis S.A.       845.736,18      719.682,18
  13.897.364,46 13.142.472,77
4) Ativo investimentos       31.12.2015      31.12.2014
Participação em empresas Coligadas / Controladas
Soprac Hotéis S.A.  6.130.706,60  6.256.969,51
Primor Empreendimentos S.A.  33.056.657,24  32.021.326,55
Raj Negócios Imobiliários S.A.  18.933.245,40  16.069.361,42
Outros investimentos  22.497.044,92      150.000,00
 80.617.654,16  54.497.657,48
Aplicação em incentivos fiscais         85.552,00        86.607,72
  80.703.206,16 54.584.265,20
5) Ativo imobilizado      31.12.2015       31.12.2014
Terras e terrenos  973.474,29  348.474,29
Construções civis  11.777.118,20  11.777.118,20
Bens em construção ou formação  55.821,20  55.821,20

Veículos  464.718,55  464.718,55
Máquinas, motores e equipamentos  26.091,95  18.476,18
Moveis e utensílios  389.336,69  389.047,69
Computadores e periféricos  59.453,66  46.748,34
Softwares  30.935,41  5.616,10
Direito uso linha telefônica  9.680,99  9.680,99
(-) Depreciações acumuladas (5.369.857,22) (4.754.289,26)
   8.416.773,72   8.361.412,28
6) Equivalência patrimonial
Primor empreendimentos S.A.      31.12.2015        31.12.2014
Percentual de participação 100,00% 100,00%
Capital  4.503.850,40  4.503.850,40
Lucro do exercício  3.025.330,69  5.756.519,19
Lucros acumulados  28.552.806,84  27.517.476,15
Patrimônio líquido  33.056.657,24  32.021.326,55
Valor atual do investimento  33.056.657,24  32.021.326,55
Valor do investimento antes da equivalência  32.021.326,55  62.435.229,22
Resultado da equivalência   1.035.330,69  (30.413.902,67)
Raj negócios imobiliários S.A.      31.12.2015         31.12.2014
Percentual de participação 100,00% 100,00%
Capital  11.327.251,53  11.327.251,53
Lucro (prejuízo) do exercício  2.855.883,98  (242.491,13)
Lucros acumulados  7.597.993,87  4.742.109,89
Patrimônio líquido  18.933.245,40  16.069.361,42
Valor atual do investimento  18.933.245,40  16.069.361,42
Valor do investimento antes da equivalência  16.069.361,42   16.311.852,55
Resultado da equivalência   2.863.883,98      (242.491,13)
Soprac Hotéis e Empreendimentos Ltda      31.12.2015        31.12.2014
Percentual de participação 52,00% 52,00%
Capital  12.797.519,00  12.797.519,00
Patrimônio líquido  12.032.633,67  12.032.633,67
Valor atual do investimento  6.130.706,60  6.256.969,51
Valor do investimento antes da equivalência   6.256.969,51     6.432.970,09
Resultado da equivalência    (126.262,91)      (176.000,58)
Outros investimentos      31.12.2015       31.12.2014
Percentual de participação 50,00% 50,00%
Capital  300.000,00  300.000,00
Patrimônio líquido  (315.288,56)  (247.202,77)
Valor atual do investimento      150.000,00        150.000,00
Resultado da equivalência   3.772.951,76  (30.832.394,38)
7) Capital social - O capital da sociedade em 31.12.2015 E 31.12.2014 Está 
representado por 10.497 (Dez mil, quatrocentos e noventa e sete) ações or-
dinárias nominativas, Sem valor nominal. 8) Ações em tesouraria - O valor 
apresentado refere-se a recompra de 804 ações de diversos acionistas.

PRIMOR EMPREENDIMENTOS S.A.
C.N.P.J. 07.755.547/0001-46 - Rua Groenlandia, 1058 - Jardim América - São Paulo - SP

Relatório da diretoria - Atendendo determinações legais e estatutárias, vimos submeter a apreciação de v.Sas., As demonstrações financeiras, relativas aos 
exercícios sociais findos em 31/12/2015 e 31/12/2014. Permanecemos ao inteiro dispor dos senhores acionistas, para quaisquer esclarecimentos necessários. 
São paulo, 09 de maio de 2016. A Diretoria 

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2015 - Em R$
Ativo       31.12.2015       31.12.2014
Ativo circulante  19.095.646,30  35.610.113,03
Bancos  870.968,40  856.921,86
Títulos e valores mobiliários  2.457.608,97  7.988.776,74
Outros valores a receber  14.929.487,42  23.030.662,32
Prestamistas all time - terreno  811.085,35  3.733.752,11
Tributos a compensar  26.496,16  -
Ativo não circulante  15.842.688,72 551.813,25
Realizável a longo prazo
Direitos a receber de pessoas ligadas  15.116.400,00  -
Investimentos  164.000,00  -
Depósitos para recursos judiciais       562.288,72       551.813,25
Total do ativo  34.938.335,02  36.161.926,28

Passivo       31.12.2015        31.12.2014
Passivo circulante  643.097,15  302.226,78
Fornecedores  63,75  -
Impostos e taxas a recolher  28.820,29  297.064,37
Outras obrigações a pagar  614.213,11  5.162,41
Passivo não circulante 1.238.580,63 3.838.372,95
Receitas operacionais futuras 1.238.580,63 3.838.372,95
Patrimônio líquido  33.056.657,24    32.021.326,55
Capital social  4.503.850,40  4.503.850,40
Reserva legal  3.082.308,74  2.931.042,21
Reserva de lucros  27.460.498,10  72.736.012,18
Lucros distribuídos  (1.990.000,00)  (39.354.156,38)
Ajuste exercício anterior                        -   (8.795.421,86)
Total do passivo  34.938.335,02   36.161.926,28

Demonstração de Resultados - Em R$     31.12.2015      31.12.2014
Receitas de vendas  2.922.666,76  2.235.977,99
(-) Devoluções canc. e impostos s/vendas     (95.103,02)     (81.611,43)
Receitas líquidas de vendas  2.827.563,74  2.154.366,56
Lucro bruto   2.827.563,74   2.154.366,56
(-) Despesas com vendas -  (43.893,26)
(-) Despesas administrativas  (26.174,00)  (54.790,34)
(-) Despesas tributárias  (129,60)  (32.129,77)
(-) Despesas financeiras  (66.508,97)  (1.472,07)
(+) Receitas financeiras     389.412,08   5.725.913,56
Lucro (prejuízo) antes do IR e da CS  3.124.163,25  7.747.994,68
(-)Imposto de renda  (55.415,16)  (1.452.048,63)
(-)Contribuição social     (43.417,40)    (539.426,86)
Lucro líquido do exercício   3.025.330,69   5.756.519,19

Demonstração do Fluxo de Caixa, 12/2015 e 12/2014, Em R$ 
Das atividades operacionais         31.12.2015       31.12.2014
Lucro líquido  3.025.330,69  5.756.519,19
Aumento/redução do ativo
Outros valores a receber  8.101.174,90  (16.241.701,66)
Duplicatas a receber  2.758.666,76  (425.637,65)
Tributos a compensar  (26.496,16)  59.212,76
Despesas antecipadas -  584.202,30
Direitos a receber pessoas ligadas  (15.116.400,00)  -
Deposito para recursos  (10.475,47)  (201.700,47)
Aumento/redução do passivo
Fornecedores a pagar  63,75  -
Impostos a pagar  (268.244,08)  (437.571,18)
Outras obrigações a pagar  609.050,70  -
Adiantamento coobrigados safra -  -
Receitas operacionais futuras  (2.599.792,32)  (3.516.522,94)
(-) Custos operacionais futuros -  1.940.861,98
Ajuste exercícios anteriores -  (8.795.421,86)
Caixa líquido consumido nas 
 atividades operacionais   (3.527.121,23) (21.277.759,53)
Atividades de financiamentos
Distribuição de lucros   (1.990.000,00) (27.375.000,00)
Caixa líquido consumido nas 
 atividades de financiamentos   (1.990.000,00) (27.375.000,00)
Variação líquida nas disponibilidades  (5.517.121,23)  (48.652.759,53)
Saldo de caixa + equivalentes 
 em 31/12/2014      8.845.698,60    57.498.458,13
Saldo de caixa + equivalentes 
 em 30/12/2015      3.328.577,37      8.845.698,60

Notas Explicativas - 1) Contexto operacional - As operações são decorrentes 
de incorporação imobiliária, administração De bens próprios e locação. Socie-
dade constituída sob a forma de Subsidiária integral de Praias Paulistas S.A. 
CNPJ 60.679.552/0001-08. 2) Elaboração das demonstrações financeiras 
e principais praticas Contábeis - As demonstrações contábeis foram ela-
boradas de acordo com as práticas Contábeis adotadas no brasil, as quais 
abrangem a legislação societária. Os pronunciamentos , as orientações e as 
interpretações emitidas pelo Comitê de pronunciamentos contábeis e, quan-
do aplicável, normas emitidas Pela comissão de valores mobiliários (CVM). 
Na elaboração das demonstrações Contábeis de 2008, a companhia adotou 
pela primeira vez as alterações na  Legislação societária introduzidas pela lei 
nº 11.638/2007 E MP nº 449/2008. 2.1) Receitas, custos e despesas - As 
receitas da atividade são reconhecidas quando do seu efetivo. Recebimento 
e os custos atribuídos a essas receitas apropriados de Forma proporcional em 
razão de tratar-se de um empreendimento a longo Prazo. As demais receitas e 
despesas são apropriadas obedecendo ao Regime de competência. 2.2) Títu-
los e valores mobiliários - São avaliados pelo valor de aplicação acrescido 
de rendimentos auferidos Até a data do balanço, não excedendo o valor de 
realização. 2.3) Imposto de renda e contribuição social - Foi calculado pelo 
lucro presumido mediante aplicação da alíquota de 15%. Mais adicional de 10% 
para imposto de renda e de 9% para contribuição social. 2.4) Demais ativos e 

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Capital  Reserva Lucros e Lucros a disposição 
Liquido em 31.12.2014 e 31.12.2015 - Em R$ integralizado              legal prejuízos acumulados           dos acionistas              Totais
Saldos em 31.12.2013  4.503.850,40 2.643.216,25                                      -            55.288.162,57    62.435.229,22
Lucro do exercício  - - 5.756.519,19  -  5.756.519,19
Reserva de lucros -  287.825,96   (287.825,96) -  -
Destinação do lucro - -  (5.468.693,23)  5.468.693,23   -
Distribuição do lucro - - -  (27.375.000,00)  (27.375.000,00)
Ajuste exercício anterior                      -                     -                                      -            (8.795.421,86)    (8.795.421,86)
Saldos em 31.12.2014  4.503.850,40 2.931.042,21                                      -            24.586.433,94    32.021.326,55
Lucro do exercício - -  3.025.330,69  -  3.025.330,69
Reserva de lucros -  151.266,53   (151.266,53) -  -
Destinação do lucro - -  (2.874.064,16)  2.874.064,16   -
Distribuição do lucro                      -                     -                                      -            (1.990.000,00)   (1.990.000,00)
Saldos em 31.12.2015  4.503.850,40 3.082.308,74                                      -            25.470.498,10    33.056.657,24

Frederico Ribeiro Krakauer - Diretor - Moira Ribeiro Krakauer Cestari - Diretora - Manoel Ferraz de Campos Salles - Diretor - Deoclides Americo dos Reis - TC CRC.1SP121239/O-4

passivos - São registrados pelos valores nominais conhecidos ou estimados, 
atualizados. Até a data do balanço, quando aplicável. 3) Capital social - O capi-
tal social está representado por 4.505.000 (Quatro milhões, quinhentos e cinco 
mil) ações ordinárias nominativas, com valor nominal de r$ 1,00 (Um real) cada 
uma. Integralizado R$ 4.503.850,40 (Quatro milhões , quinhentos  Quinhentos e 
três mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta centavos ).

Raj Negócios Imobiliários e Participações S.A.
C.N.P.J. 06.134.125/0001-90 - Rua Groenlandia, 1058 - São Paulo/SP - CEP 01434-100

Relatório da Diretoria: Atendendo determinações legais e estatutárias, vimos submeter a apreciação de v.Sas., As demonstrações financeiras, 
relativas aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2015 e de 2014 permanecemos ao inteiro dispor dos senhores acionistas, para quaisquer 
esclarecimentos necessários. São Paulo, 09 de maio de 2016. A Diretoria

Balanços Patrimoniais - Em R$
Ativo       31.12.2015       31.12.2014
Ativo circulante  19.550.726,92  17.071.723,57
Caixas  1.205,00  1.205,00
Bancos  74.936,22  6.740,38
Aplicações financeiras  1.604.204,09  -
Impostos e taxas a recuperar  37.289,40  37.289,40
Outros valores  3.950.233,84  3.466.633,84
Projeto terras e lotes  13.882.858,37  13.559.854,95
Ativo não circulante  14.080.097,17  11.324.592,50
Direitos a receber de pessoas ligadas  1.310.573,16  1.139.317,10
Investimentos em outras empresas  12.762.494,01  10.180.750,40
Imobilizado           7.030,00           4.525,00
Total do ativo  33.630.824,09  28.396.316,07

Passivo      31.12.2015      31.12.2014
Passivo circulante   1.849.360,78      111.298,43
Impostos e taxas a recolher  86.791,19  10.673,84
Outras obrigações  1.762.569,59  100.624,59
Passivo não circulante  12.848.217,91  12.215.656,22
Obrigações com pessoas ligadas  12.846.980,38  12.214.418,69
Receitas e despesas diferidas  1.237,53  1.237,53
Patrimônio liquido 18.933.245,40  16.069.361,42
Capital social 11.330.000,00 11.330.000,00
Capital a integralizar (2.748,47) (2.748,47)
Reserva legal 152.018,26 8.824,06
Reserva de lucros    7.453.975,61    4.733.285,83
Total do passivo  33.630.824,09  28.396.316,07

Demonstração de Resultados - Em R$     31.12.2015    31.12.2014
Receitas operacionais  1.933.362,60  -
(-) Despesas com vendas -  (306.575,50)
(-) Despesas administrativas  (117.600,02)  (36.255,06)
(-) Despesas financeiras  (9,47)  -
(-) Despesas tributarias  (70.697,34)  (30.015,80)
(+) Receita aplicação financeira  4.204,10  -
(-) Outras despesas operacionais  (409.102,38)  -
(+) Outras receitas não operacionais     136.319,50                    -
Lucro/prejuízo operacional 1.476.476,99 (372.846,36)
(+) Dividendos recebidos  135.018,16  -
(+) Equivalência patrimonial  1.320.900,99  130.355,23
Lucro bruto  2.932.396,14  (242.491,13)
(-) Provisão para CSLL  (26.429,77)  -
(-) Provisão para IRPJ      (42.082,39)                     -
Lucro/prejuízo do exercício  2.863.883,98   (242.491,13)

Demonstrativo Fluxo de Caixa - Em - R$
Atividades operacionais               2015                 2014
Lucro/prejuízo liquido do exercício  2.863.883,98  (242.491,13)
Variação em impostos a recuperar -  3.860,43
Variação em outros valores  (483.600,00)  (1.724.707,67)
Variação projetos terras e lotes  (323.003,42)  (6.361.072,76)
Variação em impostos a pagar  76.117,35  (5.077,73)
Variação em outras obrigações  1.661.945,00  -
Variação em receitas e despesas diferidas -  1.237,53
Caixa líq. consumido nas ativid. operac.  3.795.342,91  (8.328.251,33)
Atividades de investimentos
Variação p/invest. em outras empresas  (2.581.743,61)  (130.355,23)
Variação imobilizado  (2.505,00)  (4.525,00)
Caixa líq. consumido nas ativ. de invest.  (2.584.248,61)  (134.880,23)
Atividades de financiamento
Variação direitos a rec. pessoas ligadas  461.305,63  8.369.286,89
Caixa líq. consumido nas ativ. de financ.  461.305,63  8.369.286,89
Variação liquida das disponibilidades  1.672.399,93  (93.844,67)
(+) Saldo inicial  7.945,38  101.790,05
(+) Saldo final  1.680.345,31  7.945,38Demonstrações das Mutações do Patrimônio Capital Capital a Reserva Reserva Resultado 

Líquido em 31.12.2014 e 31.12.2015 - Em R$  integralizado integralizar        legal       de lucros  acumulados               Totais
Saldos em 31.12.2013  11.330.000,00  (2.748,47)  8.824,06  4.975.776,96 - 16.311.852,55
Prejuízo do exercício - - - -  (242.491,13)  (242.491,13)
Amortização do prejuízo do exercício                       -                   -                   -   (242.491,13)        242.491,13                       -
Saldos em 31.12.2014 11.330.000,00    (2.748,47)      8.824,06  4.733.285,83                         - 16.069.361,42
Lucro do exercício - - - -  2.863.883,98  2.863.883,98
Reserva legal - -  143.194,20  (143.194,20) - -
Transferência do lucro do exercício                       -                    -                   -   2.863.883,98  (2.863.883,98)                       -
Saldos em 31.12.2015 11.330.000,00     (2.748,47)  152.018,26   7.453.975,61                        -  18.933.245,40
Notas explicativas - 1) Contexto operacional - As operações serão decorrentes principalmente de loteamento, Compra, venda e locação. Sociedade 
constituída sob a forma de Subsidiária integral de Praias Paulistas S.A. CNPJ 60.679.552/0001-08. 2) Elaboração das demonstrações financeiras 
e principais praticas Contábeis - As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas Contábeis adotadas no brasil, as quais 

Frederico Ribeiro Krakauer - Diretor Presidente
 Moira Ribeiro Krakauer Cestari - Diretora
 Manoel Ferraz de Campos Salles - Diretor 
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abrangem a legislação societária. Os pronunciamentos , as orientações e as 
interpretações emitidas pelo Comitê de pronunciamentos contábeis e, quan-
do aplicável, normas emitidas. Pela comissão de valores mobiliários (CVM). 
2.1) Projetos terras e lotes - São avaliados pelo valor de custo de aquisição 
e de benfeitorias. 2.2) Demais ativos e passivos - São registrados pelos 
valores nominais conhecidos ou estimados, Atualizados até a data do ba-
lanço, quando aplicável. 2.3) Imposto de renda e contribuição social - Foi 
calculado pelo lucro presumido mediante aplicação da alíquota de 15% Mais 
adicional de 10% para imposto de renda e de 9% para contribuição social.
3) Débitos com pessoas ligadas      31/12/2015      31/12/2014
Praias Paulistas S/A 12.846.980,38 12.214.418,69
 12.846.980,38  12.214.418,69
4) Investimentos      31/12/2015      31/12/2014
UNIK BR  1,00  9.990,00
SCP ATLANTA  554.703,55  618.056,81
Parque Campinas Empreend. Imobiliário  4.698.594,69  5.004.758,84

Reserva do Golfe  1.496.266,11  1.507.699,80
Jardins do Golf  1.730.517,88  1.748.680,16
Loteamento JUNDIAI - FLORA PARK   2.612.465,78   1.291.564,79
 11.092.549,01  10.180.750,40
5) Capital social - O capital da sociedade está representado por 
11.330.000, (Onze milhões , trezentos e trinta mil ) ações ordinárias nomi-
nativas, Com valor nominal de r$ 1,00 (um real) cada uma.

RENOMAX RENOVADORA DE PNEUS EIRELI, torna público que Requereu na CETESB a
Licença Prévia para Serviços de Reforma de pneumáticos usados, sito à Est Velha de
Bragança, 1255 - Bairro Terra Preta, Mairipora/SP.

FELLC MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP. Torna público que recebeu da CETESB
a Renovação da Licença de Operação nº 30010356 com val. até 06.09.2020 para
Fabricação de Máquinas e aparelhos para Industrias de produtos farmaceuticos sito à Rua
João Antônio de Oliveira nº 431 - Bairro da Moóca - SP.

ULTRA TÊMPERA TRATAMENTO TÉRMICO E COMÉRCIO DE METAIS LTDA. EPP. Torna
público que requereu á CETESB a Renovação da Licença de Operação para Serviço de
Tempera, cementação de aço, recozimento de arame e tratamento térmico sito à Rua Icó
nº 150 - Atual nº 318 - Cumbica - Guarulhos - SP.

DOM BOSCO INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS - EIRELI. Torna público que requereu à CETESB
á Renovação de Licença de Operação  para Injeção de peças Plasticas sito à Rua Balão
Mágico nº 345 - Jd. do Rio Cotia - Cotia - SP.

GERLEU INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA. EPP. Torna público que recebeu da
CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 15008207 com val. até 19.12.2018 para
Serviço de Fundição de metais Não Ferrosos sito á Rua São Cristovão nº 97 - Atual nº 99
- Cumbica - Guarulhos - SP.

HAGANE FACAS E SERRAS INDUSTRIAIS LTDA. Torna público que recebeu da CETESB
a Renovação da Licença de Operação nº 30010484  com val. até 31.10.2020 para
Fabricação de Facas e Laminas para Maquinas Industriais, sito à Rua Ioneji Matsubaiashi
nº 500 - Galpão 3 - Vila Carmosina - SP.

HAGANE FERRAMENTAS DE CORTE LTDA. EPP. Torna público que recebeu da CETESB
a Renovação da Licença de Operação nº 30010483  com val. até 31.10.2020 para
Fabricação de Artefatos de metais para escritório, exceto artefatos  de cutelaria, sito à
Rua Ioneji Matsubaiashi nº 500 - Galpão 4 - Vila Carmosina - SP.

MACAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALUMÍNIO - EIRELI. Torna público que recebeu da
CETESB a Licença de Instalação nº 15003254 e requereu a Licença de Operação para
Produção de Perfis de Alumínio sito à Rua Beiro Rio nº 302 - Bairro dos Fontes - Arujá - SP.

CENTRO AUTOMOTIVO NOVA PAULISTA LTDA. torna público que recebeu da CETESB
a Licença de Operação nº 45007190, válida até 28/10/2.021, para Comércio Varejista
de Combustíveis e Lubrificantes para Veículos, sito à Rua Do Paraiso, nº 120. Paraiso.
São Paulo/SP.
ROLDAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS EM ALUMÍNIO LTDA ME. torna público
que recebeu da CETESB a Licença de Operação nº 30010474, válida até 27/10/2.020,
para Produção de Utensílios Domésticos de Alumínio, sito à Alameda Dos Contadores,
nº 54 A. Vila Bancária. São Paulo/SP.
ARTE VITREA IND. E COM. DE ARTIGOS DE VIDRO LTDA EPP. torna público que
recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 4006913, válida até 28/
09/2.019, para Fabricação de Artigos de Vidro p/ Mesa, Cozinha e outros usos Domés-
ticos, sito à Rua Fernando Rodrigues, nº 123. Jd. Sta. Maria. Porto Ferreira/SP.

Mafra Design Indústria e Comércio de Artefatos de Madeira Ltda. EPP. Torna público que
requereu á Prefeitura Municipal de São Paulo - Secretaria do Verde e do Meio Ambiente a
Licença Prévia, de Instalação e de Operação para Fabricação de Artefatos de Madeira,
sito à Rua David Candido Vieira nº 23 - Vila Nova York - SP - Processo nº 2016-0243.145-7.

EQUISUN IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI. torna público que requereu na
CETESB a Renovação da Licença de Operação, para Fabricação de Cabines, Carrocerias
e Reboques para Caminhões, sito à Rua Paulo Marun, nº 250. Ressaca. Santo Antônio
de Posse/SP.

Estre Ambiental S.A.
CNPJ/MF Nº 03.147.393/0001-59 - NIRE 35.300.329.635

Ata da AGD da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Com Garantia Real e Fidejussória 
Adicional, Para Distribuição Pública Com Esforços Restritos de Colocação, da Estre Ambiental S.A. realizada em 9/06/16
Aos 9/06/16, às 16 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Carolina Cury Maia Costa; Secretária: Carla 
de Castro Bernardes. Deliberações: 1. A alteração da data de pagamento da terceira parcela da comissão estabelecida na Assembleia 
Geral de Debenturistas de 24/04/15, conforme alterada pela Assembleia Geral de Debenturistas de 29/04/16, qual seja, 10/06/16, para 
que os valores devidos sejam pagos em 31/08/16, fora do âmbito da Cetip. 2. A alteração da data de pagamento das primeira e segunda 
parcelas da amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures e das parcelas de Pagamento de Juros Remuneratórios, quais 
sejam, 10/06/16, para que referidas parcelas sejam pagas em 31 de agosto de 2016, sendo o percentual de amortização previsto para 
as parcelas de amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures vincendas correspondentes a 50% do referido Valor Nominal 
Unitário, conforme consta no 5º aditamento à Escritura. 3. Ficam autorizados a Emissora e o Agente Fiduciário a praticarem todos 
os atos, tomarem todas as providências e adotarem todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das 
deliberações desta assembleia. 4. As deliberações acima levam em consideração (i) que houve o esforço do Debenturista em negociar 
um novo pacote de garantias para as Debêntures com vistas a substituir a deterioração de garantia decorrente da alienação das ações 
de emissão da Essencis Soluções Ambientais S.A. que eram indiretamente detidas pelo BTG Pactual Delta III Fundo de Investimento 
em Participações e, ainda, da incorporação da I.H.L.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A. pela Cavo Serviços e Saneamento 
S.A.; (ii) que a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, a Cessão Fiduciária de Direitos Aquisitivos e a Alienação Fiduciária, conforme 
definidos na Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 29/09/15 consistem nas garantias que foram dadas em substituição 
as garantias liberadas mencionadas no item (i) acima após profunda negociação, estando pendente meramente sua formalização 
perante os cartórios competentes de modo que a Emissora se compromete a envidar seus melhores esforços na regularização das 
referidas garantias, comprometendo-se a realizar o pagamento de todas as taxas que se fizerem necessárias para tal regularização 
e comprovando ao Agente Fiduciário referido pagamento, sob pena de vencimento antecipado das Debêntures; (iii) o compromisso 
da Emissora de compartilhar a Nova Garantia Ofertada à Segunda Emissão ou de constituir novas garantias à Emissão, com índice 
de cobertura equivalente ao da Nova Garantia Ofertada à Segunda Emissão, após as devidas aprovações societárias, conforme 
deliberação da Assembleia Geral de Debenturistas de 29 de outubro de 2015; (iv) que a prorrogação atual está sendo feita em linha 
com a deliberação dos debenturistas da Segunda Emissão. Nada mais. São Paulo, 9/06/16. Carolina Cury Maia Costa - Presidente; 
Carla de Castro Bernardes - Secretária. Jucesp nº 461.638/16-2 em 26/10/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Estre Ambiental S.A.
CNPJ/MF Nº 03.147.393/0001-59 - NIRE 35.300.329.635

Ata da AGD da 1ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Com Garantia Real e Fidejussória 
Adicional, Para Distribuição Pública Com Esforços Restritos de Colocação, da Estre Ambiental S.A. Realizada em 29/09/16
Aos 29/09/16, às 16 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Tomas Sobreira Jatobá; Secretária: Carla 
de Castro Bernardes. Deliberações: 1. A alteração da data de pagamento da primeira parcela da amortização do Valor Nominal 
Unitário das Debêntures e da próxima parcela de Pagamento de Juros Remuneratórios, quais sejam 30/09/16, para que as mes-
mas sejam devidas em 10/12/16, conforme item 3. abaixo. 2. A alteração da data de pagamento da terceira parcela da comissão 
estabelecida na Assembleia Geral de Debenturistas de 24/04/15, conforme alterada pela Assembleia Geral de Debenturistas de 
30/08/16, qual seja, 30/09/16, para que os valores devidos sejam pagos em 10 de dezembro de 2016, fora do âmbito da Cetip. 3. 
Alteração das Cláusulas 4.5.1.4 e 4.7.1 da Escritura, as quais passarão a vigorar com a seguintes redações: “4.5.1.4. Os Juros 
Remuneratórios serão pagos a partir de 09 de março de 2012 inclusive, sendo o primeiro pagamento em 09 de março de 2012 e o 
último na Data de Vencimento, conforme a tabela abaixo: Datas de Pagamento: 09/03/12; 27/12/12; 09/03/13; 09/09/13; 09/03/14; 
31/10/14; 09/03/15; 10/12/16; 09/03/17. “4.7.1. O Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado nos percentuais e datas 
abaixo indicados, em parcelas iguais (conforme datas descritas na tabela abaixo), salvo as possibilidades de amortização parcial 
extraordinária facultativa, de aquisição antecipada facultativa e de resgate antecipado facultativo, conforme estabelecidas nas 
Cláusulas 4.8, 5.1 e 5.2 abaixo, respectivamente. Parcela - Data de Pagamento - Percentual Amortizado do Valor Nominal 
Unitário de Emissão - Valor amortizado por Debênture - Unitário (em R$): 1 - 10 de dezembro de 2016 - 75% - 187.500,00; 2 - 09 
de março de 2017 - 25% - 62.500,00. 4. Ficam autorizados a Emissora e o Agente Fiduciário a praticarem todos os atos, tomarem 
todas as providências e adotarem todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações desta 
assembleia, inclusive a celebração de um aditamento à Escritura, a fim de fazer constar o que fora aprovado no item 1. acima. 5. 
As deliberações acima levam em consideração (i) que houve o esforço do Debenturista em negociar um novo pacote de garantias 
para as Debêntures com vistas a substituir a deterioração de garantia decorrente da alienação das ações de emissão da Essencis 
Soluções Ambientais S.A. que eram indiretamente detidas pelo BTG Pactual Delta III Fundo de Investimento em Participações e, 
ainda, da incorporação da I.H.L.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A. pela Cavo Serviços e Saneamento S.A.; (ii) que a 
Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, a Cessão Fiduciária de Direitos Aquisitivos e a Alienação Fiduciária, conforme definidos 
na Assembleia Geral de Debenturistas realizada em 29/09/15 consistem nas garantias que foram dadas em substituição as garantias 
liberadas mencionadas no item (i) acima após profunda negociação, estando pendente meramente a formalização da Alienação 
Fiduciária com relação aos imóveis localizados na Comarca de Campinas - SP perante o seu 4º Registro de Imóveis de modo 
que a Emissora se compromete a envidar seus melhores esforços na regularização da referida garantia, comprometendo-se a 
realizar o pagamento de todas as taxas que se fizerem necessárias para tal regularização e comprovando ao Agente Fiduciário 
referido pagamento, sob pena de vencimento antecipado das Debêntures; (iii) o compromisso da Emissora de compartilhar a Nova 
Garantia Ofertada à Segunda Emissão ou de constituir novas garantias à Emissão, com índice de cobertura equivalente ao da Nova 
Garantia Ofertada à Segunda Emissão, após as devidas aprovações societárias, conforme deliberação da Assembleia Geral de 
Debenturistas de 29/10/15; (iv) que a prorrogação atual está sendo feita em linha com a deliberação dos debenturistas da Segunda 
Emissão. Nada mais. São Paulo, 29/09/16. Tomas Sobreira Jatobá - Presidente; Carla de Castro Bernardes - Secretária. Jucesp 
nº 461.636/16-5 em 26/10/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Estre Ambiental S.A.
CNPJ/MF Nº 03.147.393/0001-59 - NIRE 35.300.329.635

Ata da AGD da 1ª Emissãode Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Com Garantia Real e Fidejussória 
Adicional, Para Distribuição Pública Com Esforços Restritos de Colocação, da Estre Ambiental S.A. realizada em 30/08/16
Aos 30/08/16, às 16 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Carolina Cury Maia Costa; Secretária: 
Carla de Castro Bernardes. Deliberações: 1. A alteração da data de pagamento da primeira e segunda parcelas da amortiza-
ção do Valor Nominal Unitário das Debêntures e das parcelas de Pagamento de Juros Remuneratórios, quais sejam 31/8/16 
e 9/9/16, respectivamente, para que as mesmas sejam devidas em 30/9/16, conforme item 3. abaixo. 2. A alteração da data 
de pagamento da terceira parcela da comissão estabelecida na Assembleia Geral de Debenturistas de 24/04/15, conforme 
alterada pela Assembleia Geral de Debenturistas de 9/06/16, qual seja, 31/08/16, para que os valores devidos sejam pagos em 
30/09/16, fora do âmbito da Cetip. 3. Alteração das Cláusulas 4.5.1.4 e 4.7.1 da Escritura, as quais passarão a vigorar com a 
seguintes redações: “4.5.1.4. Os Juros Remuneratórios serão pagos a partir de 09/03/12 inclusive, sendo o primeiro pagamento 
em 09/03/12 e o último na Data de Vencimento, conforme a tabela abaixo: Datas de Pagamento: 09/03/12; 27/12/12; 09/03/13; 
09/09/13; 09/03/14; 31/10/14; 09/03/15; 30/09/16; 09/03/17. “4.7.1. O Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado nos 
percentuais e datas abaixo indicados, em parcelas iguais (conforme datas descritas na tabela abaixo), salvo as possibilidades de 
amortização parcial extraordinária facultativa, de aquisição antecipada facultativa e de resgate antecipado facultativo, conforme 
estabelecidas nas Cláusulas 4.8, 5.1 e 5.2 abaixo, respectivamente. Parcela - Data de Pagamento - Percentual Amortizado 
do Valor Nominal Unitário de Emissão - Valor amortizado por Debênture - Unitário (em R$): 1 - 30 de setembro de 2016 
- 75% - 187.500,00; 2 - 09 de março de 2017 - 25% - 62.500,00. 4. Ficam autorizados a Emissora e o Agente Fiduciário a 
praticarem todos os atos, tomarem todas as providências e adotarem todas as medidas necessárias à formalização, efetivação 
e administração das deliberações desta assembleia, inclusive a celebração de um aditamento à Escritura, a fim de fazer 
constar o que fora aprovado no item 1. acima. 5. As deliberações acima levam em consideração (i) que houve o esforço do 
Debenturista em negociar um novo pacote de garantias para as Debêntures com vistas a substituir a deterioração de garantia 
decorrente da alienação das ações de emissão da Essencis Soluções Ambientais S.A. que eram indiretamente detidas pelo 
BTG Pactual Delta III Fundo de Investimento em Participações e, ainda, da incorporação da I.H.L.S.P.E. Empreendimentos 
e Participações S.A. pela Cavo Serviços e Saneamento S.A.; (ii) que a Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios, a Cessão 
Fiduciária de Direitos Aquisitivos e a Alienação Fiduciária, conforme definidos na Assembleia Geral de Debenturistas realizada 
em 29/09/15 consistem nas garantias que foram dadas em substituição as garantias liberadas mencionadas no item (i) acima 
após profunda negociação, estando pendente meramente a formalização da Alienação Fiduciária com relação aos imóveis 
localizados na Comarca de Campinas - SP perante o seu 4º Registro de Imóveis de modo que a Emissora se compromete a 
envidar seus melhores esforços na regularização da referida garantia, comprometendo-se a realizar o pagamento de todas as 
taxas que se fizerem necessárias para tal regularização e comprovando ao Agente Fiduciário referido pagamento, sob pena de 
vencimento antecipado das Debêntures; (iii) o compromisso da Emissora de compartilhar a Nova Garantia Ofertada à Segunda 
Emissão ou de constituir novas garantias à Emissão, com índice de cobertura equivalente ao da Nova Garantia Ofertada à 
Segunda Emissão, após as devidas aprovações societárias, conforme deliberação da Assembleia Geral de Debenturistas de 
29/10/15; (iv) que a prorrogação atual está sendo feita em linha com a deliberação dos debenturistas da Segunda Emissão. 
Nada mais. São Paulo, 30/08/16. Carolina Cury Maia Costa - Presidente; Carla de Castro Bernardes - Secretária. Jucesp nº 
461.637/16-9 em 26/10/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

 RESERVA DO GOLFE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. 
C.N.P.J.: 12.948.723/0001-04 - Rua Ezequiel Freire, nº 35 - 12º Andar - Santana - São Paulo/SP - CEP 02.034-000 

Relatório da Diretoria - Senhores Acionistas: em obediência as disposições legais e estatutárias, vimos submeter a apreciação de V. Sas., As Demonstrações 
Financeiras relativas aos Exercícios Sociais findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014. Colocamo-nos ao inteiro dispor de V. Sas., para quaisquer informações 
que façam necessárias; São Paulo, 06 de Abril de 2016. A Diretoria

 Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2015 - Em R$ 
Ativo               2015                2014
Ativo Circulante  3.821.728,34  3.809.783,25
.Bancos  13.715,83  1.770,74
.Imoveis a Comercializar  3.805.899,00  3.805.899,00
.Contas Correntes  2.042,36  2.042,36
.Impostos a Recuperar  71,15  71,15
Ativo Não Circulante  3.450,00  4.800,00
.Veículos  12.000,00  12.000,00
.Marcas e Patentes  450,00  -
.(-)Depreciações Acumuladas  (9.000,00)  (7.200,00)
Total do Ativo  3.825.178,34  3.814.583,25

Passivo                 2015            2014
Passivo Circulante  15.971,66  15.959,19
.Contas a Pagar  15.971,66  15.842,66
.Obrigações Tributarias -  116,53
Passivo Não Circulante  816.674,46  783.224,46
.Contas Correntes -  23.224,46
.Aporte para Futuro Aumento de Capital  816.674,46  760.000,00
Patrimônio Líquido  2.992.532,22  3.015.399,60
.Capital Social  4.703.450,40  4.703.450,40
.Prejuízo Acumulado  (1.710.918,18)  (1.688.050,80)
Total do Passivo  3.825.178,34  3.814.583,25

Demonstração de Resultado do Exercício            2015           2014 
Despesas ( Receitas ) Operacionais  (22.867,38)  (11.416,27)
Administrativas  (21.355,40)  (10.488,72)
Financeiras  (1.122,76)  (755,75)
Tributarias  (389,22)  (171,80)
Prejuízo Liquido do Exercício  (22.867,38)  (11.416,27)

Demonstração dos Fluxos de Caixa            2015          2014
Prejuízo do Exercício  (22.867,38)  (11.416,27)
Depreciação Acumulada  1.800,00  1.800,00
Resultado Operacional de Caixa no Período  (21.067,38)  (9.616,27)
Variação em Contas a Pagar  129,00  2.712,46
Variação em Obrigações Tributarias  (116,53)  -
Total Fluxo de Caixa Operacional  (21.054,91)  (6.903,81)
Atividade de Financiamento
Variação CCS  (23.224,46)  7.174,46
Variação Aporte Futuro Aumento Capital  56.674,46  -
Total Atividade de Financiamento  33.450,00  7.174,46
Atividade de Investimentos 
Variação Imobilizados  (450,00)  -
Total Atividade de Investimentos  (450,00)  -
(=) Caixa Gerado no Negocio  11.945,09  270,65
Saldo Inicial  1.770,74  1.500,09
Saldo Final  13.715,83  1.770,74

 Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido Em R$ 
 Capital Prejuízo do Prejuízo 
             Social     Exercício     Acumulado               Total
Saldo 31.12.2010  4.703.450,40 - -  4.703.450,40
Saldo 31.12.2013  4.703.450,40 -  (1.676.634,53)  3.026.815,87
Prejuízo do Exercício -  (11.416,27) -  (11.416,27)
Transferência 
Prejuízo Acumulado                     -    11.416,27     (11.416,27)                     -
Saldo 31.12.2014  4.703.450,40                   -  (1.688.050,80) 3.015.399,60
Prejuízo do Exercício -  (22.867,38) -  (22.867,38)
Transferência 
Prejuízo Acumulado                    -   22.867,38      (22.867,38)                     -
Saldo 31.12.2015  4.703.450,40                  - (1.710.918,18)  2.992.532,22Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras - 1) Contexto Opera-

cional: As Operações da Empresa tem por objeto, o planejamento, desenvol-
vimento, promoção, incorporação e venda de lotes e de unidades autônomas 
de Empreendimentos Imobiliários. 1.1) Os valores representados por Imoveis a 
Comercializar no valor de R$ 3.805.899,00 são empreendimentos que estão 
em fase de comercialização; 2) Elaboração das Demonstrações Financeiras 

Frederico Ribeiro Krakauer - Diretor Presidente
Deoclides Americo dos Reis - TC CRC.1SP121239/O-4

e Praticas Contábeis: A contabilidade e as Demonstrações Financeiras foram 
elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, disposi-
ções da lei 6.404/76 e legislação complementar.2.1) Receitas e Despesas: As 
Receitas e Despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência. 
2.2) Imposto de Renda e Contribuição Social: A Empresa possui prejuízos 
fiscais acumulados e base negativa de contribuição social.3 Capital Social: O 

capital social é de R$ 4.703.450,40 (quatro milhões, setecentos e três mil, qua-
trocentos e cinquenta reais e quarenta centavos), representado por 10.000.000 
milhões de ações , todas nominativas e sem valor nominal, dentre as quais, 
5.000.000 (cinco milhões) de ações ordinárias classe “A”; 2.500.000 (dois mi-

lhões e quinhentos mil) ações ordinárias nominativas classe “B” e 2.500.000 
(dois milhões e quinhentas mil) ações nominativas classe “C”.
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Que se
estendem
no tempo

Engano
proposita-
do contra
alguém

Última men-
sagem an-
tes de um
naufrágio

"Risos",
na lingua-
gem da
internet

De (?) a Z:
do início
ao fim

República
Árabe do

Egito
(sigla)

(?) Geller,
parapsi-
cólogo

israelense

Fruto ex-
portado por
Amazonas

e Pará

(?) Santi-
dade: o
papa

Classifi-
cação

zoológica
do faisão

Figuras da
área de
trabalho
(Inform.)

A pessoa
que não

sabe ouvir
um "não"

Organiza
os Jogos
Olímpicos

(sigla)

Seu patro-
no é San-
tos Dumont

(abrev.)

Nós, em
italiano

Letra cuja
forma lem-
bra o Cris-
to Redentor

(?)-de-bi-
co, base
da pasta
homus 

Informa-
ção da
lista de

chamada

Símbolo
do poder
no Abso-
lutismo

(?) de en-
saio, ins-
trumento 

do químico

"Nota",
em abrevi-

aturas
literárias

O maior clássico de
Alfred Hitchcock,

cineasta falecido em
29/4/1980

Comum

Cidade serrana do RJ,
palco da maior tragé-
dia climática no Bra-
sil (2011)

Unidade
agrária

A Pimenti-
nha (MPB)

Capital do Quênia,
sofreu um grave ata-
que terrorista em um
shopping em 2013

Reduzir (o
café) a pó
Rua, em
francês

"Vídeo
Show" ou

"Cidade Alerta", pelo
horário de exibição

Fruto
azedo

(?)
verticais, 
caracte-

rística dos
olhos de
gatos e
cobras

Compõem
uma frota
policial
Arranjo

Próton
(símbolo)

Telúrio
(símbolo)

O popular
"santo
do pau
oco"

Espécie
de skate 

com guidão

R E I

3/noi — rue. 4/piau. 7/nairóbi — psicose — pupilas. 8/patinete. 9/tamarindo. 11/teresópolis.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta quinta, o quinto dia da lunação é propício à saúde e aos tratamentos, mas não aos negócios. Mercúrio em aspecto positivo 
com Plutão deixa a comunicação profunda, o que permite descobertas e algumas revelações. A mente fi cará instigada e investigar 
e trazer à tona o que estava oculto. A Lua em aspecto positivo com Vênus deixa o astral amoroso e melhora as relações sociais. 
A Lua em harmonia com Urano traz novidades e muita originalidade. Em seguida a Lua em Sagitário fi ca fora de curso até 
ingressar em Capricórnio no início da madrugada de sexta-feira. Já no fi nal da noite e na madrugada aumenta a tendência 
de criar muita expectativa sem conseguir realizar o que se espera. Pode terminar o dia com maior insatisfação.
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As atividades à tardinha ganham 
nova energia e poderá obter o apoio 
das pessoas aos seus projetos profi s-
sionais. Boa disposição à tardinha e 
começo da noite com uma sensação 
de que o dever foi cumprido. O lado 
fraterno e amigo propicia atividades 
em grupo.  99/399 – Amarelo.

Aliviam as tensões dos últimos dias 
e surge uma grande motivação. Até 
ganhos através da compra ou venda 
aumentam. Prepare-se para pôr as 
coisas em seus devidos lugares. Já no 
fi nal da noite aumenta a tendência de 
criar expectativa sem conseguir o que 
se espera.  87/287 – Branco.

Haverá durante todo o dia traços 
de emoções contidas, frieza em 
relacionamentos e a insegurança. 
Evite forçar uma situação ou revelar 
seu desagrado no começo do dia.  
De manhã pode haver intolerância 
e restrições aos desejos e uma 
maior tendência ao mau humor. 
65/465 – Cinza.

Precisa seguir suas metas, sem 
desviar-se do rumo que foi traçado. 
Mercúrio em aspecto positivo com 
Plutão deixa a comunicação pro-
funda, o que permite descobertas 
e algumas revelações. Mantenha a 
harmonia e concilie as situações para 
poder ser mais feliz até o fi nal deste 
ano. 53/153 – Verde.

Precisa manter o bom senso nas 
relações profi ssionais na parte da 
manhã. Com a Lua Nova é preciso 
se organizar neste dia. O fi nal da 
quinta será de grande motivação para 
os deveres e trabalho. O começo da 
noite dará a sensação de que o dever 
foi cumprido. 58/358 – Amarelo.

Evite agir sem pensar ou usar pala-
vras duras que abalem uma relação 
que já esteja difícil. Não adianta for-
çar uma situação, pois irá prejudicar 
sua imagem pessoal ainda mais. A 
Lua em harmonia com Urano traz 
novidades e muita originalidade. 
78/478 – Verde.

Há perigo de perdas pela falsidade 
de alguém. Antes de acreditar no 
que falam, procure investigar. O dia 
é bom para renovar estoques, fazer 
trocas e permutas, benefi ciando as 
transações. Evite tirar conclusões 
precipitadas que o prejudicarão até o 
meio deste mês. 53/453 – Cinza.

No fi nal da tarde, as atividades 
ganham uma nova energia e boa 
disposição para serem mais bem 
executadas. Boa disposição à tar-
dinha e começo da noite com uma 
sensação de que o dever foi cumpri-
do. Analise bem para tomar decisão 
importante. 78/878 – Azul.

A mente fi cará instigada e investigar 
e trazer à tona o que estava oculto. A 
Lua em aspecto positivo com Vênus 
deixa o astral amoroso. Aproveite 
para encontrar soluções, evite o mau 
humor por questões corriqueiras. A 
Lua A posse e as demonstrações de 
ciúmes atrapalham no amor. 57/357 
– Marrom.

A Lua em aspecto positivo com Vênus 
deixa o astral amoroso e melhora as 
relações sociais. A Lua em harmonia 
com Urano traz novidades e muita 
originalidade. Atitudes fraternas e 
amigas ganham destaque favorecen-
do atividades e encontros em grupo 
na parte da noite. 89/389 – Branco.

De manhã pode haver intolerância 
e restrições aos desejos. Procure 
pensar antes de falar e dizer o que 
pessoas não aceitam em seu tempe-
ramento, evite as queixas e lamu-
rias. À noite contato com amigos e 
familiares levantará seu astral nesta 
quinta-feira. 88/288 – Azul.

Este período exige muita paciência 
e bom senso. Embora possa tomar 
decisões, faça isso de forma pensada, 
vendo os dois lados de uma situação.  
A calma deve ser mantida diante de 
situações inesperadas. Não tenha 
pressa em nada, deixe tudo para à 
tardinha. 87/687 – Azul.

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa
de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000.

Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 03 de Novembro de 2016. Dia de São Martinho de Lima 
e Dia do Anjo Aladiah, cuja virtude é a saúde. Dia Mundial do 

Radioamador, Dia do Guarda Florestal, Dia das Artes, Dia 

do Inventor, Dia do Barbeiro, e Dia do Cabeleireiro. Hoje 
aniversaria o boxeador Larry Holmes que faz 67 anos e a modelo 
e apresentadora Luciana Gimenez que nasceu em 1970.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste grau é uma pessoa sensível com ne-
cessidade de se expressar. Artístico e charmoso, com um excelente 
senso de humor, precisa evitar a tendência a se envolver com diversas 
atividades ao mesmo tempo e ter muitos interesses. Precisa também 
desenvolver a autoestima e evitar o excesso de preocupação e inse-
guranças emocionais. É sempre muito original nas suas idéias e se 
sente feliz com o que tem. Precisa melhorar a confi ança e aprender 
métodos práticos que o levam ao sucesso. Conviver com pessoas 
que estejam em boa posição social será sempre fundamental para 
alcançar altos postos profi ssionais. Está sempre disposto em partir 
para coisas novas.

Simpatias que funcionam
Por fi m as brigas: 1 lenço branco – 1 caixinha ver-
melha – água benta – 1 chaveiro. Leve o chaveiro a 
uma igreja e mergulhe-o na água benta. Secar com o 
lenço branco e colocar na caixinha. De esse presente 
ao seu amado(a). Não conte nada sobre a magia. Lave 
o lenço e use-o normalmente. Em pouco tempo tudo 
estará bem mais calmo.

Dicionário dos sonhos
CARRO – Dirigi-lo, vitória em trabalho árduo e difícil. 
Viajar, dirigir bem sua vida. Passear nele, prejuízos 
por excesso de confi ança. O carro tem como símbolo 
mudança, se no sonho estiver viajando por uma longa 
estrada. Sofrer acidentes sem fi car machucado, solu-
ção dos seus problemas e mudança para melhorar na 
vida. Números de sorte: 14, 22, 64, 67 e 86.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Denise Weinberg e Virgínia Buckowski.

O drama “Sínthia” acontece no 
Rio de Janeiro de 1964, o policial 
Luiz Mário e a dona de casa Maria 
aparecida (vividos por Henrique 
Schafer e alejandra Sampaio) têm 
três fi lhos e sonham com a chegada 
de uma garota. Tudo indica que 
Sínthia virá ao mundo, mas nasce 
Vicente e, em paralelo, Luiz Mário 
começa a receber novas incum-
bências na corporação militar. 
Nos dias atuais, a viúva Aparecida 

esconde uma doença terminal e 
tenta contornar a instabilidade 
fi nanceira do caçula, que é músico 
erudito e mora em São Paulo com 
a mulher e duas fi lhas. Com Mar-
celo Diaz, Marcelo Marothy, Valmir 
Sant’anna e Willians Mezzacapa, 
entre outros.

Serviço: Espaço dos Fofos, R. Adoniran 
Barbosa, 151,  Bela Vista, tel. 3101-6640. 
Segundas, sábados e domingos às 20h. 
Ingresso: R$ 40. Até 14/11.

Mídias
A exposição Rafael França – Entre Mídias busca lançar um foco sobre 

as experimentações fotográfi cas e as possíveis relações com o restante 
de sua produção. A mostra reúne montagens fotográfi cas, gravuras, 
xerox e vídeos, buscando revelar que a imagem fotográfi ca não tinha 
existência autônoma pra o artista, mas funcionava como elemento de 
ligação entre as diferentes mídias com as quais trabalhou.

Serviço: MAC USP Nova Sede, Av. Pedro Álvares Cabral, 1301, Moema, tel. 5573-9932. 
De terça a domingo das 10h às 18h. Entrada franca. Até 30/12.

Tróilo e Créssida

Nos 400 anos da morte de William 
Shakespeare, nada mais justo 
do que uma nova incursão na 
vastidão incomparável de tramas, 
personagens e amplitude de sua 
obra imortal, encenada pela ótica 
incomparável de Jô Soares

Para tal comemoração, a escolha de “Tróilo e 
Créssida”, a obra é considerada como o tex-
to de Shakespeare que mais se aproxima 

do Brasil. As personagens parecem oferecer ao 
público um espelho extremamente cruel para ser 
contemplado e verdadeiro demais para ser aceito. 

Shakespeare apresenta, com ironia avassalado-
ra, um retrato devastador da condição humana 
numa denúncia de nossas mazelas profundas. 
Com Marco Antônio Pâmio, Luciano Schwab, 
Otávio Martins, Tuna Dwek, Maria Fernanda 
Cândido, Giovani Tozi, Nícolas Trevijano, Paulo 
Marcos, Fernando Pavão, Adriane Galisteu, Ando 
Camargo, Luiz Damasceno, Guilherme Santanna, 
Kiko Bertholini, Felipe Palhares, Ataíde Arcover-
de, Ricardo Gelli, Eduardo Semerjian, Cláudia 
Manzini, Ivana Oliveira, Juliana Carvalho, Luiza 
Reis e Zélia Costa. 

Serviço: Centro Cultural Fiesp - Teatro Sesi, Av. Paulista, 1313, 
Bela Vista, tel. 3146-7405. De quarta a domingo às 20h. Entrada 
franca. Até 18/11. 

Procurando Oz
A peça “O Magico de Oz” conta 

a estória de Doroty,uma garoti-
nha que se perde no Mundo de 
Oz e para conseguir o caminho 
de volta para sua casa precisa 
encontrar o Grande Mágico 
de Oz. Com a ajuda da Bruxa 
do Norte , Doroty , começa a 
sua procura no caminho até o 
Castelo do Mágico, onde muita 
coisa acontece .Ela conhece 
seus três inseparáveis amigos: 
O Espantalho , O Homem de 
Lata e o Leão, que ajudam a 
menina a atingir seus objetivos. 
Com Mariana Ribeiro, Ruben 
Espinoza, Cibelle de Martin, Re-
becca Etiene, Luciano Brandão 
e Fernando Lyra Jr.

Serviço: Teatro Ruth Escobar, R. dos 
Ingleses, 209, Bela Vista, tel. 3289-2358. 
Domingos às 17h30. Ingressos: R$ 40 e 
R$ 20 (meia). Até 26/11.

Clássico
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Glaucia Nasser

A cantora mineira Glaucia Nasser, 
que acaba de lançar o primeiro volume 
do disco “Um Lugar”, prepara um po-
cket show que traz a essência moderna 
e, ao mesmo tempo, histórica de Glau-
cia, presenteia o público com versões 
repaginadas das canções “Vide, Vida 
Marvada”, de Rolando Boldrim e “La-
mento Sertanejo”, de Dominguinhos 
e Gilberto Gil. As músicas autorais 
também não ficam de fora, como 
“Vivalda”, que carrega arranjos mais 
suaves e “Um Lugar”, que traz o nome 
do disco e sua introdução com texto 
fundamentado em Dom Bosco.

Serviço: Fnac Morumbi (Morumbi Shopping), Av. 
Roque Petroni Júnior, 1089, Morumbi. Quinta (10) 
19h30. Entrada franca.

Pocket show
Divulgação

DIANTE DO MESTRE: “Vós sereis meus 
amigos se fi zerdes o que vos mando”. – Jesus. 
(João, 15:14.). Aspirando ao título de amigos 
do Senhor, urge não lhe perdermos as instru-
ções. Imbuídos de entusiasmo, somos pródigos 
em manifestações exteriores, quanto a esse 
propósito, acrescendo notar que quase todas 
elas se caracterizam por alto valor indutivo. 
Esforçamo-nos por estudar-lhe palavras e 
atitudes; e, claramente, não dispomos de 
quaisquer recursos outros para penetrar-lhes 
o luminoso sentido. Administramos conselhos 
preciosos, em nome dele, sem que nos seja 
permitido manejar veículo mais adequado às 

circunstâncias, a fi m de que irmãos nossos con-
sigam encontrar a direção ou o caminho de que 
se mostram carecedores. Escrevemos páginas 
que lhe expressam as diretrizes; e não nos cabe 
agir de outro modo para que se nos amplie, 
na Terra, a cultura de espírito. Levantamos 
tribunas, em que lhe retratamos o ensino pelo 
verbo bem posto, sendo necessário que assim 
procedamos, difundindo esclarecimentos 
edifi cantes que nos favoreçam a educação dos 
sentimentos. Realizamos pesquisas laboriosas, 
ajustando as elucidações inspiradas por ele aos 
preceitos gramaticais em voga, competindo-
nos reconhecer que não existe outra via senão 

essa para fazer-lhe a orientação respeitada nas 
assembléias humanas. Entretanto, isso não 
basta. Ele mesmo não se limitou a induzir. 
Demonstrando a própria união com o Eterno 
Bem, consagrou-se a substancializa-lo na 
construção do bem de todos. Em verdade, 
podemos reverenciar o Cristo, aqui e ali, dessa 
ou daquela forma, resultando, invariavelmen-
te, alguma vantagem de semelhante norma 
externa; mas, para sabermos como lhe usufruir 
a sublime intimidade é forçoso lhe ouçamos a 
afi rmação categórica: “Vós sereis meus amigos 
se fi zerdes o que vos mando”. Livro Palavras 
de Vida Eterna – F.C. Xavier.

Refl exõesRefl exõesRefl exõesRefl exõesRefl exões

O Sonho Lenise Pinheiro



Depois da batalha da 

França na segunda 

guerra mundial, 

quando Holanda e 

França capitularam 

sob a forças Alemães em 

maio de 40, a Cidade 

Luz foi imediatamente 

declarada cidade aberta 

pelo então governo 

francês

Paris foi então ocupada 
pela máquina de guerra 
Alemã em 1940, no dia 

14 de junho. A ocupação e 
esta declaração de “pelo-amor-
de-Deus-não-quebrem-nada” 
se mantiveram efetivas até 
meados de 1944 quando o pau 
comeu de novo, de dentro para 
fora, com maciço esforço da re-
sistência francesa em expulsar 
os chucrutes, agora dentro dos 
limites da cidade.

Paris sempre foi a cidade 
que todos amamos, que todos 
respeitamos e que resistiu a 
pior guerra travada por serem 
humanos até ontem. Diferente 
de outras capitais e grandes 
cidades europeias, Paris tem 
resistido ao tempo, aos de-
sastres naturais e as infi nitas 
barbáries humanas, quase que 
incólume.

Acho que é por isso que umas 
dezenas de tiros, camufl ados 
sob uma falsa bandeira reli-
giosa ou política causaram ta-
manho estrago na autoestima 
do Francês. Não houve guerra 
declarada que permitisse uma 
nova declaração antecipada 
de paz: “Paris, cidade aberta. 
Somos a favor da boa vida, da 
discussão fi losófi ca, do cultivo 
dos bons hábitos alimentares, 
da preservação da história, da 
agradável convivência entre 
todos. Por favor não quebre 
nada nem ninguém”.

Os tiros do Lido e do Abdo, 
uma declaração de guerra 
fantasma, afastaram os franco-
muçulmanos das ruas e com 
isso, fortaleceram a falsa 
imagem de que estamos aqui 
na França, em guerra contra 
radicais muçulmanos. O ISIS 
e os outros, como Hizbollah, 
são entidades políticas – alguns 
inclusive com representação 
pública nos parlamentos de 
seus países.

A guerra fantasma (sem pá-
tria, sem motivo, sem possível 
negociação) é contra as nações 
que, de uma forma ou de outra, 
limitam o acesso destes grupos 
ao mar, a petróleo e a um maior 
território. Não há, eu repito, 
não há fundamento para o ata-
que a população civil, turistas 
ou monumentos históricos, se 
não o de implantar o terror. 
Paris, por sua característica 
de ser a cidade de todos nós, 
acabou por ser a mais frágil, 
a que mais tem a perder com 
ataques e ameaças.

Para nós turistas não mudou 
muito além da contaminação 
deste medo parisiense. Somos 
agora expostos aos mesmos 
processos de segurança ou 
falta dela, tal qual em NYC 
ou Rio de Janeiro. Sem no-
vidades. Precisamos voltar a 
Paris, ainda mais agora que 
restaurantes estrelados estão 
fazendo promoções de menus 
a preços de bistrô e vários 

museus e exposições estão 
com ingressos na faixa por dois 
dias da semana! Ninguém fala 
dos atentados ou do medo que 
tem deles, como se todos os 
franceses tivessem perdido um 
familiar nos covardes ataques. 
E perderam mesmo. E nós 
por sensibilidade e educação, 
tampouco falamos disso.

Porém é impossível evitar 
uma certa melancolia irônica 
na sensação que todos nós 
estrangeiros temos hoje em 
dia em Paris. Se por um lado 
a vigilância do aeroporto CDG 
é igual a de GRU ou JFK, é nas 
ruas que o boca-a-boca nega-
tivo se forma. Por exemplo: 
domingo a avenue du Champs 
Elysee está fechada ao trafego, 
porém todas as ruas de acesso 
tem uma barricada de policiais 
super armados (tipo Rio de 
Janeiro) vasculhando todas 
as bolsas, inclusive as Gucci, 
Hermès, etc. A tensão é forte 
e passa para lojistas, garçons, 
e hoteleiros.

Todos meio que evitam falar 
do assunto, mas as nove da noi-
te meu hotel recolhe discreta-
mente as cadeiras da calçada, e 
com isso, lá se vai meu charuto 
noturno. E se decido, por pura 
estupidez fi car e fumar em pé 
na porta do hotel, comigo fi ca 
o grande (do meu tamanho) e 
amabilíssimo Jean, o segurança 
Senegalês do Hotel.

Minha admiração por todas 
as pessoas faz com que seu 
disfarce caia por terra: ao me 
despedir, sorrio e digo “salaam 
aleikum” e ele, por entre um 
outro sorriso de paz responde 
“aleikum al salaam”. Este é o 
cara que protege meu charuto 
de um atentado covarde, nas 
cercanias do Arco do Triunfo. 
Irônico? Não para mim. Não 
acredito em atentados religio-
sos, ainda mais muçulmanos. 
Nem você né? Ou você tem 
12 anos?

Um sol entre nuvens teima 
em forçar a entrada da luz 
enquanto um garoto canta Ed 
Sheeran no sovaco do Arco. 
Uma música que afi rma que 
todos os idiomas e culturas são 
bem vindos em Paris. O sol é 
certamente atraído pela cidade 
que teima em refl eti-lo, mas 
Paris, de tanto machucada em 
sua normalidade pelos atenta-
dos do ano passado, nos avisa 
e assusta em cada esquina, 
em cada grande avenida com 
sons ininterruptos de sirenes 
e vozes de ordens.

Você não saberá se trata-se 
apenas de um congestiona-
mento ou algo mais grave. As 
vezes a música de artistas de 
ruas simplesmente para por 
um ou dois segundos. As vezes 
os milhares de ofi ciais da lei 
param, ouvem seus rádios por 
um ou dois segundos. E esta 
dúvida, meu amigo, é o que lhe 
causa terror. Sim, escolhi bem 
essa palavra: terror.

É nossa missão agora visitar 
Paris, mudar este sentimento 
no coração da cidade e de nos-
sos primos franceses e encher 
aquela cidade de amor.

Sim, amor. Paris é, sempre 
foi e sempre será sinônimo 
de amor.

(*) - É executivo da área de hotelaria 
com 30 anos de experiência, 

fundador da doispontozero Hotéis, 
criador da marca ZiiHotel, sócio e 

CEO da Orion Hoteis e Resorts .

Paris, sempre Paris
Julio Gavinho (*)

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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O pretendente: RAFAEL BARBOSA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
estoque, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/05/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marilene Barbosa da Silva. A pretendente: DAIANE 
DA SILVA PASCOAL, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de reposição, nascida em Ruy 
Barbosa - BA, no dia 29/08/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Luís Nepomuceno Pascoal e de Maria da Fátima da Silva Pascoal.

O pretendente: FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistemas, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 01/11/1978, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Guilherme Inocencio dos Santos 
e de Rosalia Rodrigues dos Santos. A pretendente: MARCELA MATAVO DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão publicitária, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/04/1983, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wagner da Silva e de 
Evandra Matavo Silva.

O pretendente: ARMANDO BENOSSI JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Brasília - DF, no dia 06/09/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Armando Benossi e de Maria de Fátima Benossi. A pretendente: 
YASMIM HIEMISCH RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Paiquera-Açu - SP, no dia 26/03/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Armando Willian Hiemisch Ribeiro e de Kari Stela Coró Ribeiro.

O pretendente: CLODOALDO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 01/03/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Everaldo de Souza e de Crizelidia dos Santos Souza. A preten-
dente: SIMONE CRISTINA GOMES, estado civil solteira, profi ssão analista fi nanceiro, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 30/04/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Roberto Gomes e de Sonia Regina Valadares Gomes.

O pretendente: MARIO AUGUSTO ALVES SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profi s-
são engenheiro mecânico, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/12/1985, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mario Augusto Alves da Silva e de 
Maria Cecilia Cristina Lamardo e Silva. A pretendente: MARCELLE SPINA DONADIO, 
estado civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/02/1991, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mauro Donadio e de 
Aida Spina Donadio.

O pretendente: RICARDO IGNACIO GUERRERO MANTERO, nacionalidade chilena, 
estado civil solteiro, profi ssão pastor, nascido em Talcachuano - Chile, no dia 08/07/1988, 
residente e domiciliado em Treze - Haulpén, Chile, fi lho de Ricardo Aurelio Guerrero Tam-
blay e de Bárbara Castherine Mantero Maldonado. A pretendente: MAYARA MOREIRA 
QUINHONES SIQUEIRA, estado civil solteira, profi ssão esteticista, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 30/11/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Wilson Quinhones Siqueira e de Maria Cristina Penha Moreira Siqueira.

O pretendente: MAURICIO ANTONIO ARRUDA DE LARA, estado civil solteiro, profi s-
são analista de sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/10/1976, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Nunes de Lara e de Lucia 
Helena Arruda. A pretendente: VIVIANE CRUZ MARQUES, estado civil solteira, profi s-
são auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, no dia 10/01/1985, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdir Marques e de Valdice da 
Cruz Marques.

O pretendente: AJAY, nacionalidade indiana, estado civil solteiro, profi ssão comercian-
te, nascido em MDH Karnal, Índia, no dia 29/02/1984, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Suresh Pal e de Indra. A pretendente: RENATA 
FERREIRA PRUDENTE DE MELLO, estado civil solteira, profi ssão estagiária, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 28/02/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Gervasio Prudente de Mello e de Teresinha Ferreira da Silva 
Prudente de Mello.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA FILHO, estado civil solteiro, 
profi ssão vendedor, nascido em Araripina - PE, no dia 03/01/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Francisco de Oliveira e de Maria do 
Socorro Feitoza Oliveira. A pretendente: RAQUEL SOUTO PEREIRA CABEÇA, estado 
civil solteira, profi ssão estoquista, nascida em São Paulo - SP, no dia 04/01/1993, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Pereira Cabeça 
e de Jandira Jurema Souto Cabeça.

O pretendente: MAICKY JOSÉ MIGUEL, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 31/05/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Henrique José Miguel Neto e de Kelly Cristina da Cruz José Miguel. A 
pretendente: RAPHAELA VIANA ROCHA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 09/11/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de João Viana Rocha Filho e de Fatima Saccucci Viana Rocha.

O pretendente: CASSIO NUNES COELHO, estado civil solteiro, profi ssão bancário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 30/06/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Nunes Coelho e de Benedita Maria Nunes Coelho. A preten-
dente: JOCASTA CLAUDIA CAMARGO ROCHA, estado civil solteira, profi ssão bancária, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 04/08/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Roberto Claudio Rocha e de Raquel Camargo Rocha.

O pretendente: DELCI FERNANDO VITORIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente de vendas, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/04/1977, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Delci Vitorio da Silva e de Aralina 
Alves Pereira da Silva. A pretendente: MARLEJANE QUEIRÓZ GUIMARÃES, estado 
civil solteira, profi ssão cabeleira, nascida em Tenente Ananias - RN, no dia 20/11/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Luiz Guimarães 
Missias e de Maizia Marlete de Queiróz Guimarães.

O pretendente: LUCAS RODRIGUES POLTRONIERI, estado civil solteiro, profi ssão en-
genheiro civil, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/08/1989, residente e domiciliado em 
São Bernardo do Campo - SP, fi lho de Antonio Elcio Poltronieri e de Maria Alice Rodrigues 
Galvão Poltronieri. A pretendente: ELIANE MARCON, estado civil divorciada, profi ssão 
advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 13/07/1978, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adilson Marcon e de Maria Iracema Marcon.

O pretendente: VINICIUS DE VICENZO AGUIAR, estado civil solteiro, profi ssão psicólogo, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 31/03/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Evaristo Aguiar e de Lygia de Vicenzo Aguiar. A pretendente: 
ISABELLE FERNANDES SIQUEIRA, estado civil solteira, profi ssão psicóloga, nascida em 
Machado - MG, no dia 06/04/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Regilei Ernesto de Siqueira e de Aparecida Divina Fernandes Siqueira.

O pretendente: FABIO TADASHI GONÇALVES YOKOTA, estado civil solteiro, profi ssão 
Policial civil, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/06/1980, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Celso Keize Yokota e de Therezinha Gonçalves 
da Silva Yokota. A pretendente: ISABEL SANTOS GONÇALVES, estado civil solteira, 
profi ssão policial civil, nascida em Monte Belo - MG, no dia 23/08/1982, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Gonçalves Junior e de 
Telma Santos Gonçalves.

O pretendente: DOUGLAS ZIA MAIA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 18/10/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Eduardo Joaquim Maia e de Antonia Zia Maia. A pretendente: VALÉRIA 
MARY KAWAKAME, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Guarulhos 
- SP, no dia 31/01/1972, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Kengi Kawakame e de Maria Aparecida Kawakame.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: CEZAR AUGUSTO GUEDES, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 01/10/1971, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Guedes Netto e de Mércia Bonizzoni Guedes. A convivente: 
CAROLINA MARTINS HENRIQUE, estado civil solteira, profi ssão analista de documentação, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 10/10/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Henrique e de Maria Cristina Martins Henrique. Obs.: 
Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Ele anunciou também que 
será Cabo Verde a sede 
da 12ª conferência, em 

2018. Sobre os pontos acorda-
dos durante o encontro, Temer 
destacou o “papel universal” 
deles e a sintonia com o que é 
defendido pela ONU – o que, 
segundo o presidente brasileiro, 
será favorecido pelo fato de o 
próximo secretário-geral da en-
tidade ser o português António 
Guterres.

“Tomamos como tema para 
este encontro a Agenda 2030, 
que é das Nações Unidas. Com 
isso, damos dimensão universal 
a esta reunião que se deu no 
Brasil”, disse Temer ao elogiar 
a indicação de Guterres para o 
cargo. “Ontem, o futuro secre-
tário nos deu um relato do que 
fará nas Nações Unidas. Acre-
dito que [com ele ocupando o 
cargo] a aproximação da CPLP 
com as Nações Unidas será mais 
facilitada e intensa”, acrescen-
tou o presidente ao pedir que os 
demais países-membros levem 
adiante todos os compromissos 
assumidos.

Os compromissos e as diretri-
zes fi rmadas durante o encontro 
da CPLP constam em dois docu-
mentos: a Carta de Brasília, que 
aponta as diretrizes defi nidas 
durante os debates, e a Agenda 
2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável, que aponta metas 
mais específi cas para o próximo 
biênio da CPLP, a ser presidido 
pelo Brasil. Entre as iniciativas 
setoriais citadas na agenda para 
2030 foram enumerados objeti-

O secretário-geral eleito da ONU, António Guterres, o presidente 

Michel Temer e o presidente do Timor Leste, Taur Matan Ruak, 

durante a conferência da CPLP.

Primeiro cliente do 737, com-
panhia alemã vai substituir os 
aviões da Boeing pelo Airbus 
A320.

Na última sexta-feira (29) pou-
sou no Aeroporto de Frankfurt, 
na Alemanha, o último Boeing 
737 em operação comercial 
pela companhia Lufthansa. A 
empresa alemã foi o primeiro 
operador da aeronave, em 1968, 
10 meses após o voo inaugural 
do modelo. A companhia aérea 
vem substituindo seus 737 pelo 
Airbus A320, na versão mais 
recente do A320 – a Lufthansa 
também foi o cliente-lançador 
do A320neo.

O 737 derradeiro da Lufthansa, 
na versão 300, levava a matricula 
D-ABEF, a mesma que foi utili-
zada no primeiro modelo deste 

Em 48 anos, a Lufthansa operou um total de 157 jatos Boeing 737.

Metas e diretrizes da CPLP serão favorecidas 
com Guterres na ONU, diz Temer

Eleito presidente da Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa (CPLP), o presidente Michel Temer assumiu o compromisso de uma atuação voltada 
à implementação de pontos consensuais dos países membros do grupo

promisso dos brasileiros e de 
todas autoridade com a CPLP. 
Não vamos fi car só na palavra. 
Vamos para a ação, para a exe-
cução. Que venhamos a manter 
nossos contatos permanentes 
ao longo desses dois anos”, 
disse Michel Temer ao destacar 
os pontos considerados mais 
relevantes abordados durante 
o encontro..

Temer aproveitou a reunião 
para defender a proposta do go-
verno brasileiro de estabelecer 
teto para os gastos públicos e 
dizer que tais medidas servirão 
de exemplos para outros países. 
“Como muitos países passam 
por situações de gastos acima 
do que se arrecada, o exemplo 
brasileiro está e poderá servir 
para os países de língua por-
tuguesa”, acrescentou. “Ado-
tamos [durante as reuniões] 
a tese de que cada país deve 
dimensionar as suas despesas 
de acordo com a a sua receita. 
De certa maneira, aquilo que 
estamos fazendo em nosso 
país”, afi rmou Temer.

O presidente de Portugal, 
Marcelo Rebelo de Sousa, disse 
que a questão do teto de gastos 
não aparece nos documentos, 
mas que foi apenas citada 
durante as conversas. “Con-
cretamente isso não aparece. O 
que se disse foi coisa diferente. 
Foi que havia em vários países 
sistemas em que se consagrava 
essa solução orçamentária, mas 
depois não entrou no detalhe 
executivo da declaração”, disse 
o português (ABr).
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vos relativos à inclusão social, 
em áreas como erradicação da 
fome e da pobreza; de qualidade 
de vida e bem-estar; igualdade 
de gênero; gestão sustentável 
da água; de acesso à ener-
gia; crescimento econômico 
sustentável;,entre outros. 

Entre os 59 pontos aborda-
dos pela Carta de Brasília há, 
por exemplo, manifestações 
de apoio à ampliação do Con-
selho de Segurança da ONU, 
com o Brasil ocupando um de 
seus assentos permanentes. O 
documento endossa também 
a candidatura de outros inte-
grantes dos Estados-Membros 
a cargos e funções em organi-
zações internacionais.

Há ainda a discussão de 
diretrizes visando a facilitar 
a circulação de cidadãos no 
espaço CPLP; de estímulos a 

fl uxos comerciais e de inves-
timentos; e de construção de 
um mecanismo integrado de 
diálogo e colaboração entre a 
sociedade civil e a comunidade. 
A Carta de Brasília proclama 
2016 como o Ano da CLPL 
contra o Trabalho Infantil, com 
vistas à prevenção e eliminação 
da exploração desse tipo de 
trabalho na comunidade, e re-
afi rma o compromisso do grupo 
de reforçar o direito humano à 
alimentação adequada e à erra-
dicação da fome e da pobreza 
em seus territórios. Além disso, 
o documento reitera o papel 
central do Instituto Interna-
cional da Língua Portuguesa 
(IILP) na coordenação de temas 
relativos à Língua Portuguesa.

“Como tivemos ótimos e 
produtivos encontros, peço 
que levem de Brasília o com-

Lufthansa aposenta jatos Boeing 737
ge), que podia ser confi gurado 
para transportar passageiros ou 
cargas.

Nessas quase cinco décadas 
de operação, os 737 da empresa 
alemã realizaram cerca de 5,5 
milhões de pousos sem registrar 
nenhum acidente. Por outro lado, 
dois 737 da Lufthansa foram 
sequestrados por terroristas 
palestinos, em 1973 e 1977.

Na Lufthansa, o Boeing 737 
ganhou até apelido: “Bobby”, em 
referência ao seu porte. Em 1968, 
o modelo da Boeing era o menor 
avião da frota da Lufthansa. Nessa 
época, a empresa alemã enco-
mendou o 737 para substituir o 
Douglas DC-9 e, posteriormente, 
o Boeing 727 em operações do-
mésticas e para outros países na 
Europa (airways.uol).
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tipo operado pela empresa, um 
737-100. Em 48 anos, a Lufthansa 
operou 157 jatos Boeing 737, nas 

versões 100, 200, 300, 400 e 500, 
além dos modelos cargueiros 
200C e 300QC (Quick Chan-
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Especial
Fotos: Divulgação

O diretor do Colégio Concórdia, de São Paulo, Edson 
Wander Eller, diz que não adianta o estudante querer 
revisar todo o conteúdo do ensino médio nesses 

poucos dias que antecedem a prova. A palavra de ordem 
agora é “desacelerar” os estudos. Ele sugere também que 
os candidatos durmam bem para estar preparado física e 
psicologicamente para o exame.

“Não é que o candidato não precise estudar nada, 
mas ele precisa de descanso. A prova do Enem é muito 
cansativa, muito longa, requer muito preparo físico e 
psicológico dos alunos. Então, a dica é colocar o sono 
em dia e descansar o que precisa ser descansado”, su-
gere o diretor.

Para a véspera do Enem, a 
dica de Edson Wander Eller é 
esquecer passeios e baladas 
e manter a concentração no 
exame. Ele disse que o fato 
de haver duas provas segui-
das é um desafi o físico e psi-
cológico, "Então, é preciso 
estar muito bem preparado 
fi sicamente para fazer essa 
prova, na quinta-feira, na 
sexta-feira, ele [o candidato] 
não tem que se preocupar 
com balada, com passear, 
com qualquer outra coisa 
que não seja a concentração 
para os estudos”, acrescenta.

A coordenadora do 3° ano do ensino médio do Colégio 
Batista Mineiro, de Belo Horizonte, Júnia Batista Tavares, 
afi rma que a redução no ritmo de estudos nos dias que an-
tecedem o Enem deve obedecer o perfi l de cada estudante. 
“Há pessoas que fi cam mais ansiosas se deixar de estudar 
do que se continuarem no ritmo delas. Se o estudante está 
muito ansioso para repassar alguma matéria, faça, mas 
estabelecendo um tempo limite. Oriento que ele tente de-
sacelerar, mantenha a tranquilidade e procure atividades 
que tragam relaxamento”, diz.

Ela recomenda ainda que nos próximos dias os estu-
dantes façam atividades físicas e aquilo que traga tran-
quilidade. “É preciso garantir boas horas de sono, boa 
alimentação, atividade físicas, manter a rotina e buscar 

Professores dão dicas a estudantes 
que vão fazer as provas do Enem

A quatro dias do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem), estudantes ainda se 
prepararam para a maratona 
de dez horas de provas 
divididas entre os dias 5 e 6 
de novembro. Neste momento, 
manter a calma, desacelerar o 
ritmo de estudos e dormir bem 
para evitar o cansaço excessivo 
no dia da prova são dicas de 
professores.

atividades que tragam certo conforto como assistir a 
um filme e tentar relaxar um pouco mais”.

O recado do diretor do colégio e curso SEI, no Rio de 
Janeiro, Daniel Vitor Noleto, para os estudantes nesses 
últimos dias é que eles fi quem confi antes e não deixem a 
ansiedade atrapalhar o bom desempenho na hora da prova. 
“Que o candidato saiba que se ele estudou, fez sua parte, 
não precisa ter aquela ansiedade a ponto de atrapalhar. Para 
manter a calma, é bom que aluno entenda que fez o melhor 
e agora é demonstrar isso no fi m de semana de prova”.

Relaxar nos dias anteriores ao Enem é também a dica 
do educador do colégio SEI. Ele aponta o apoio da família 
como fundamental nessa reta fi nal. “Durante os últimos dias 

é bom tentar fi car um pouco 
mais relaxado, não sentir 
tanto a pressão da família 
e de amigos. A família pode 
ajudar muito, apoiando e com 
palavras de incentivo para dar 
tranquilidade ao aluno, para 
que faça uma boa prova”.

Daniel Noleto alerta os 
estudantes que o domingo 
(6), segundo dia de Enem, 
é o que exige mais dispo-
sição por ser o mais longo 
e cansativo. É no domingo 
que são aplicadas as provas 

de matemática e a de redação, com duração de cinco horas 
e meia. No sábado (5), são quatro horas e meia de prova. 
Os educadores sugerem que os estudantes aproveitem o 
tempo que falta para a aplicação do exame para fazer o 
percurso de casa até o local de prova. A ideia é garantir 
que eles vão saber chegar ao endereço no dia do Enem, 
além de ter uma noção do tempo gasto até lá.

“Se o aluno não se preparar com antecedência, corre o risco 
de chegar atrasado e perder a prova ou de chegar muito em 
cima da hora já com uma carga de estresse, o que vai atrapa-
lhar sua concentração”, diz o diretor do colégio Concórdia, 
Edson Wander Eller. Os cartões de confi rmação de inscrição 
com os endereços do local da prova estão disponíveis na 
internet, no site do Enem e também no aplicativo do Enem, 
nas plataformas Android, iOS e Windows Phone. Para acessá-
los é preciso informar o CPF e a senha (ABr).

Na véspera do Enem é 
inevitável sentir aquele 
nervosismo, afi nal, a ansie-
dade é um grande obstáculo 
na hora da prova. 

Segundo a orientadora 
educacional do Cursinho 
da Poli, Alessandra Ventu-
ri, na reta fi nal é hora de 
desacelerar. “Entrou na 
última semana antes do 
Enem, o ideal é mesclar 
turnos dedicados a revisão 
do conteúdo e momentos 
de relaxamento”, afi rma 
Alessandra

Para o professor Gilberto 
Alvarez, diretor executivo 
do Cursinho da Poli, a 
recomendação para a vés-
pera do exame é relaxar. 
“O que tinha de aprender 
já aprendeu. O conteúdo 
que levou um ano para ser 
absorvido não poderá ser 
consumido em um dia”, 
ressalta o diretor.

Os especialistas são 
autores do livro “Enem 
#superdicas”. A obra foi 
lançada em 2015 pela 
Fundação PoliSaber, com 
base nas experiências 
dos dois em mais de duas 
décadas de trabalho com 
estudantes.

Seguem algumas 
dicas:

É hora de poupar o 

fôlego

A reta fi nal é hora de re-
laxar. A palavra de ordem 
na véspera da prova é acu-
mular fôlego e se poupar. 
Não estude.

Descanse a cabeça

Tire a sexta-feira para 
atividades leves. Vá ao 
cinema; dê um passeio no 
parque. A mente descansa-
da fi ca imune aos “brancos” 
na hora do exame.

Administre o pico

Comece a prova pelas 
disciplinas que você está 
mais afi ado. Há estudos que 
apontam que, em geral, o 
pico da ansiedade acontece 
nos 20 minutos iniciais da 
prova. Portanto, controle o 
fi ozinho na barriga.

Controle o stress

Fazer alguns intervalos 
é uma estratégia que pode 
ajudar numa prova extensa 
como o Enem. As pausas 
controlam o stress e ajudam 
a manter o foco na prova.

Confi e em você, mante-
nha a calma e boa prova!

Como controlar
a ansiedade
na véspera do Enem?
Especialistas do Cursinho da Poli dão dicas 
aos estudantes



News@TI
Curso de Inbound Sales do Superstorm abre 
inscrições em São Paulo  

@O especialista em Inbound Saulo Nardelli ministra o Curso 
Presencial de Inbound Sales do Superstorm em 17 e 18 

de novembro, na sede da Digitalks, em São Paulo. Dividido em 
3 turmas de 20 alunos, o curso é voltado para profi ssionais de 
marketing e vendas que querem se especializar em pré-vendas 
e inside sales. "Notamos que os profi ssionais de vendas das 
empresas têm difi culdades em trabalhar com as leads vindas do 
inbound e também desconhecem conceitos de inbound sales. 
Esse curso é essencial para quem quer qualifi car melhor seus 
contatos e aumento nas conversões de vendas." afi rma Herbert 
Lopes, CEO do Superstorm. O curso terá a carga horária de 
4h e o aluno receberá um certifi cado digital com a chancela 
de todas essas empresas e também estará capacitado a aplicar 
estratégias de inbound sales (https://www.sympla.com.br/curso-
de-inbound-sales-h2h__94664?d=superstorm).

São Paulo, quarta e quinta-feira, 02 e 03 de novembro de 2016
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A importância de uma conexão 
direta do Brasil com a Europa

Na sexta-feira (21/10) 

uma onda de ataques 

cibernéticos contra 

a empresa norte-

americana Dyn Inc., um 

dos maiores provedores 

de hospedagem DNS, 

afetou a disponibilidade 

de sites e serviços 

como Twitter, Netfl ix, 

PlayStation Network, 

Spotify, Amazon, The 

New York Times, CNN, 

Pinterest, HBO Now, 

Xbox Live, Reddit, 

Airbnb e outros

A Dyn fornece serviços 
para 6% das empresas 
da Lista Fortune 500. 

Mais de 1 bilhão de pessoas 
foram prejudicadas devido 
a esse ataque DDoS (Dis-
tribute Denial of Service), 
uma investida hacker que 
consiste em sobrecarregar os 
servidores alvo com tráfego 
falso. Segundo Jason Read, 
fundador da CloudHarmony 
(empresa de monitoramento 
de desempenho de internet), 
este foi “de longe o pior caso de 
interrupção na Dyn observado 
até hoje”. O ataque, executado 
em várias fases, durou cerca 
de 11 horas.

Não são comuns ataques a 
grandes serviços que tenham 
como alvos a infraestrutura da 
Internet como a Dyn, por se 
tratarem de milhares de servi-
dores, muito difíceis de serem 
atingidos. Porém, com bom 
planejamento e solicitações 
vindas de dezenas de milhões 
de IPs ao mesmo tempo, esta 
ação foi possível.

Neste tipo de ataque, ha-
ckers enviam para um deter-
minado site uma quantidade 
gigantesca de solicitações de 
acesso ou de dados, que pode 
ser realizada por diversos usu-
ários, ou por um único compu-
tador, que esteja “controlando” 
outros que estejam infectados 
por vírus. Esta modalidade in-
viabiliza a resposta do servidor, 
por exceder sua capacidade e 
disponibilidade.

Este ciberataque se junta a 
uma lista de ações nos últimos 
meses contra grandes empre-
sas de tecnologia: Yahoo teve 
500 milhões de dados das con-
tas “roubados” em Setembro, 
Dropbox reconheceu o roubo 
de 60 milhões de informações 
de contas em Agosto, e outras 
milhões de contas tiveram 
dados “roubados” do Twitter 
(32M), MySpace (36M) e 
Linkedin (100M).

Nos últimos anos os Estados 
Unidos sofreram outros cibera-
taques relevantes, como o ata-
que à Sony Pictures atribuído 
à Coréia do Norte. Em 2012, 
um ataque DDos derrubou os 
sites do Bank of America, Ci-
tigroup Inc, JPMorgan Chase, 
Wells Fargo, US Bancorp e 
outros. De acordo com a Or-
ganização das Nações Unidas, 
a estimativa do prejuízo anual 
gerado a partir do cibercri-
me no planeta se aproxima 
de US$ 1 trilhão, mais que o 
dobro dos US$ 400 bilhões 
movimentados pelo tráfico 
de drogas em todo o mundo, 
anualmente. Um relatório di-

vulgado pelo Gartner aponta 
que em 2020, cerca de 30% 
das 2.000 maiores empresas 
globais serão comprometidas 
por grupos de ciberativistas 
ou cibercriminosos. A ampla 
maioria dos ciberataques tem 
como alvo os EUA, por este ser 
o núcleo da internet mundial, 
e também por causa de seu 
poderio econômico-militar e 
ativismo geo-político, o que 
desperta iras e fanatismos de 
muitos grupos.

Como a conexão física do 
Brasil com o resto do mundo 
é praticamente toda feita de 
via Estados Unidos, quando 
ataques desta natureza ocor-
rem, usuários e empresas bra-
sileiras são afetados em maior 
ou menor grau, podendo fi car 
um bom tempo sem acessar e-
mails, sites, serviços de música, 
jogos, entre muitos outros, 
trazendo inúmeros prejuízos 
e nos fazendo refl etir sobre a 
topologia de insfraestrutura de 
transmissão global de dados 
atualmente existente. 

Antigamente (antes de 
2000), as pessoas “falavam” 
ao telefone, e as redes eram 
distribuídas pelos continentes 
e países, que conectavam suas 
centrais telefônicas. Com o fe-
nômeno da internet e pelo fato 
da grande maioria das OTTs ser 
norte-americana (Google, Fa-
cebook, Netfl ix, Skype, etc.), a 
topologia da rede mundial fi cou 
muito “US-Centric”, o que não 
é interessante. 

Os usuários de internet já 
representam mais de 80% da 
conectividade global. As liga-
ções via cabos submarinos são 
essenciais para a conexão de 
internet física entre os países 
e continentes. Ao contrário do 
que muitos pensam, pratica-
mente todo (>99%) o tráfego 
global de voz, dados e imagens 
é feito conduzido através das 
fibras óticas contidas nos 
cabos submarinos. Na mesma 
proporção, quase todo (>99%) 
tráfego que entra e sai do Bra-
sil, é feita via cabos submarinos 
que passam pelos EUA.

Investimentos em TIC (Tec-
nologia da Informação e Comu-
nicação) são reconhecidamen-
te os grandes propulsores do 
desenvolvimento econômico 
e social das nações. Os verda-
deiros “Drivers” da Era da In-
formação são os Data Centers 
e os Cabos Submarinos. Um 
Cabo Submarino moderno e 
de grande capacidade, ligan-
do diretamente o Brasil com 
a Europa, é de fundamental 
importância para nosso país, 
já que o continente europeu 
reúne 7 dos 10 maiores Pontos 
de Troca de Tráfego do mundo 
(PTT - interconexão física 
entre dois ou mais provedo-
res de Internet para troca de 
tráfego entre suas redes). Em 
situações críticas, como a que 
ocorreu na semana passada 
como o ataque hacker aos 
provedores norte-americanos, 
esta ligação seria crucial para 
assegurar a disponibilidade do 
acesso aos dados e serviços a 
partir do Brasil, pois mais de 
70% de todo conteúdo que os 
brasileiros acessam da internet 
está também disponível na 
Europa.

(*) É CEO da Cabos Brasil-Europa 
(EllaLink), empresa constituída para 

construir um cabo submarino entre o 
Brasil e a Europa.

João Pedro Flecha de Lima (*)

e-book esclarece dúvidas a respeito de monitoramento, 
atendimento e relacionamento nas mídias sociais

A Seekr – empresa brasileira de soluções 
em relacionamento digital – acaba de lançar 
mais um e-book para o mercado brasileiro. 
Ciente da grande inserção das empresas 
no universo das redes sociais e das dú-
vidas pontuais que a prática desperta, a 
empresa elaborou o manual “Tudo o que 
você sempre quis saber sobre atendimen-
to, monitoramento e relacionamento nas 

mídias sociais”.   
O e-book percorre as quatro etapas da 

Jornada Social, metodologia desenvolvida 
pela Seekr que guia seus usuários a uti-
lizarem as quatro etapas da ferramenta 
(Monitorar, Atender, Relacionar e Analisar) 
de forma conjunta. Através de uma refl exão 
sobre cada uma delas, o leitor tem acesso 
a um FAQ sobre as principais perguntas e 

respostas sobre monitoramento, atendi-
mento e relacionamento nas redes sociais. 
“Além disso, explicamos a importância da 
análise de dados no reforço do relaciona-
mento com o cliente”, explica Andrei Voss, 
coordenador de marketing da Seekr.

O documento é gratuito e está disponível 
para download no blog da empresa (http://
conteudo.seekr.com.br/super-faq).

Dicas para aproveitar a Black Friday 2016
No próximo dia 25 de no-

vembro começa a 6ª edição 
da Black Friday brasileira, 
uma das datas mais esperadas 
pelos consumidores e pelo 
comércio. Para aproveitar 
melhor a data e garantir os 
melhores preços, o diretor 
de marketplace do Mercado 
Livre, Leandro Soares, tem 
algumas dicas.

1. Verifi que o seu 

orçamento

Diante de tanta promoção 
é comum o consumidor ter 
uma lista de desejos maior 
que o orçamento. Por isso, 
antes de começar a pesquisar os produtos, estipule quais são 
as prioridades de compra no momento e, principalmente, o 
que está de acordo com o seu orçamento. Planeje também 
como pagar: parcelado e em quantas vezes, à vista, cartão de 
crédito, etc.

2. Veja a reputação do site/vendedor

Antes de clicar em comprar, pesquise em sites confi áveis 
e com histórico de vendas nas edições passadas de Black 
Friday. Em shoppings virtuais como o Mercado Livre, por 
exemplo, verifi que a reputação do vendedor e os comentários 
feitos por outros compradores sobre o produto e confi ra se 
é realmente aquele modelo/cor/voltagem que deseja antes 
de comprar.

3. Compare preços antes 

de comprar

Assim como um shopping 
físico, o marketplace é um shop-
ping online que possui diversas 
lojas dentro dele. Por esse 
motivo é mais fácil comparar 
preços e já garantir a compra 
do produto no mesmo local e 
com as melhores condições de 
mercado. Fique de olho nos pre-
ços, compare e garanta o melhor 
valor, mas sempre lembre que 
produtos com preço muito bai-
xo devem ser verifi cados com 
mais atenção.

4. Meios de pagamento

Os sites disponibilizam diversas formas para o pagamento: 
cartões de crédito, boletos e meios de pagamento online como 
o Mercado Pago. Evite pagar utilizando boleto bancário, pois 
mesmo pagando no mesmo dia da emissão do boleto, pode levar 
um tempo para a compensação e demorar mais para chegar seu 
produto, umas vez que nessas datas as empresas recebem um 
alto número de compras.

5. Fique atento ao frete

Verifi que o valor do frete durante o processo de compra. Exis-
tem anúncios que oferecem frete grátis, outros já tem o valor 
do frete embutido no valor do produto. Confi ra também a data 
prevista para entrega. Nessas épocas de alta nas vendas os pro-
dutos podem demorar um pouco mais para serem enviados.

Edgar Vasquez Cruz (*)

Como talvez você já saiba, ransomware é um tipo de código 
malicioso que tem várias "linhagens" e é usado por criminosos 
virtuais para executar ataques com intuito de obter dinheiro 

rápido ao paralisar as atividades regulares das empresas.

No início, os ataques de ransomware eram dirigidos às pesso-
as, no entanto, os atacantes decidiram mudar seus alvos para 
as empresas, pois descobriram que poderiam conseguir mais 
dinheiro. As empresas afetadas eram de infraestruturas pequenas 
e médias, que tinham pouca segurança e, consequentemente, 
tinham muito pouca capacidade de recuperação depois de serem 
atingidas, então tinham mais probabilidade de pagar o resgate 
que lhes exigissem.

Os cibercriminosos têm segmentado mais seus alvos e decidiram 
também se concentrar nos hospitais. Estes objetivos não são novos, 
pois anteriormente os saqueadores digitais foram responsáveis 
por grandes vazamentos de dados nesta área. A novidade aqui 
é que para cometer o crime, estes atacantes usam ferramentas 
de ransomware fáceis de compilar. 

Agora, os ataques não procuram roubar dados de hospitais, mas 
criptografá-los por ransomware para que suas vítimas paguem um 
resgate para recuperar suas informações. Este novo ransomware 
foi criado usando kits de ferramentas que os criminosos envolvidos 
contratam na black web.

Hospitais alvo de ransomware

Muitos hospitais nos Estados Unidos foram afetados por ran-
somware, de acordo com um relatório recente da Health Alliance 
(HITRUST), cerca de 18% dos hospitais de médio porte no país 
estavam infectados com o ransomware-cripto.

Um hospital na Califórnia, depois de ter sido infectado com ran-
somware, em fevereiro de 2016, entrou em um estado de emergência 
pois as informações dos pacientes só poderiam estar disponíveis 
após a instituição pagar 40 bitcoins (cerca de 17 mil dólares)

Os hospitais são um alvo fácil para ataques de ransomware, 
porque os seus administradores de rede e sistemas de TI devem 
cumprir vários desafi os que começam por gerenciar infraestru-
turas antigas, que devem funcionar continuamente apesar do 
envelhecimento, além de alguns de seus computadores serem 
ultrapassados e usar sistemas operacionais mais antigos (como 
o Windows XP) para os quais não há mais suporte ou patches 
de segurança.  

Ransomware em hospitais, 
uma infecção difícil de curar
A maioria dos agressores direcionam seus ataques contra os mais fracos e rentáveis, ou seja, contra 
vítimas que não podem se defender e com as quais eles podem obter mais dinheiro. No caso dos 
cibercriminosos esta premissa também é verdadeira, em especial, no caso dos que usam ransomware 
contra hospitais para cometer crimes

Ataques ransomware começam, geralmente com e-mails de 
phishing, e de cada dez e-mails enviados pelos atacantes, pelo 
menos um consegue desencadear uma infecção. Por esse motivo, 
é importante que os funcionários sejam devidamente informados 
sobre os riscos e que não devem abrir e-mails ou anexos que vêm 
de remetentes desconhecidos ou não verifi cados.

Na verdade, a vulnerabilidade dos hospitais nos Estados Unidos 
(e não somos isentos na América Latina) tem vários elementos, 
tais como a combinação de usar sistemas ultrapassados com segu-
rança insufi ciente; a falta de conhecimento dos funcionários sobre 
questões de segurança; uma equipe de funcionários fragmentados 
e da necessidade de acesso imediato a informações.

Ransomware contra hospitais, um negócio ilegal, mas 

rentável

Durante os primeiros seis meses de 2016 foram realizados 23 
ataques contra hospitais nos Estados Unidos, Alemanha, Austrá-
lia, Reino Unido, Coreia e do Canadá; Na maioria destes ataques 
ransomware foi usado.

A Intel Security investigou os ataques a hospitais durante o primeiro 
trimestre em que foi utilizada uma linhagem de malware chamado 
samsam e encontraram muitas somas de Bitcoin (BTC) que foram 
usadas para pagar resgates de informações criptografadas.

O valor pago por esses resgates (nos primeiros três meses), 
de acordo com a investigação, foi de aproximadamente 100 mil 
dólares. Ao mesmo tempo, a pesquisa revelou que o autor e dis-
tribuidor de ransomware receberam 189.813 bitcoins durante as 
campanhas, ou seja, quase 121 milhões de dólares.

No entanto, como qualquer empresa (neste caso ilegal) fazer 
esses crimes exige pagamentos como alugar rede botnet e compra 
kits de exploits, apesar disso o saldo atual é de cerca 94 milhões, 
quantia que o autor e o distribuidor de ransomware, alcançaram 
em apenas seis meses.

Embora a maioria dos hospitais que sofreram ataques de 
ransomware não pagaram o resgate, alguns hospitais que foram 
atacados usando samsam se renderam ao pagamento da chan-
tagem. Além do custo, hospitais tiveram de enfrentar as perdas 
causadas por períodos de suspensão (cinco a dez dias); a resposta 
aos incidentes; os sistemas de recuperação; serviços de auditoria 
e outras despesas relacionadas.

(*) É gerente da área de governo na Intel Security.
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27º Subdistrito - Tatuapé
FLAVIO APARECIDO RODRIGUES GUMIERI - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: REGINALDO MARQUES RUIZ, estado civil divorciado, profi ssão 
engenheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 14 de junho de 1979, residente e 
domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Ruiz e  de Ozilia Marques 
Tangerino. A pretendente: JULIANA JOYCE SILVA DE OLIVEIRA SOARES, estado 
civil solteira, profi ssão funcionário pública, nascida em São Paulo (Registrada em 
Santana) SP, no dia 06 de outubro de 1981, residente e domiciliada na Vila Carrão, 
São Paulo - SP, fi lha de Paulo de Oliveira Soares e de Neide Silva de Oliveira 
Soares. R$ 35,00

O pretendente: GUILHERME ALMEIDA LOPES, estado civil solteiro, profi ssão 
funcionário público, nascido em São Paulo (Registrado no Belenzinho) SP, no dia 
24 de agosto de 1983, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de 
Claudio Lopes e de Maria Luiza de Almeida Lopes. A pretendente: LUCIANA LOPES 
PERES MORENO, estado civil solteira, profi ssão gerente, nascida em São Caetano 
do Sul - SP, no dia 09 de dezembro de 1990, residente e domiciliada no Tatuapé, 
São Paulo - SP, fi lha de Douglas Fabian Peres Moreno e de Maria Aparecida Lopes 
Moreno. R$ 35,00

O pretendente: CARLOS KATSUDI ISHIARA, estado civil divorciado, profi ssão 
advogado, nascido em Tarabai - SP, no dia 05 de fevereiro de 1958, residente e 
domiciliado no Parque São Jorge, São Paulo - SP, fi lho de Nobuyoshi Ishiara e de 
Mituko Ueti Ishiara. A pretendente: ELZA APARECIDA DE LIMA, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida em Rolândia - PR, no dia 03 de agosto de 1966, residente 
e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Adão José de Lima e de Aparecida do 
Carmo Custodio de Lima. R$ 35,00

O pretendente: NEWTON CESAR SPILBORGHS, estado civil solteiro, profi ssão 
analista em recursos humanos, nascido em Palmital, SP, no dia 13 de dezembro de 
1988, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Newton Agner 
Spilborghs e de Janeide Rodelingue Spilborghs. A pretendente: SUMAYA JANES DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo (Registrada 
em Indianópolis) SP, no dia 03 de setembro de 1989, residente e domiciliada na Vila 
Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Gilberto Marcelino da Silva e de Isabel Cristina Janes 
da Silva. R$ 35,00

O pretendente: FABRICIO SARRACINI MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão 
bancário, nascido em São Paulo (Registrado no Cambuci) SP, no dia 17 de agosto 
de 1990, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Roberto 
Marques e de Eudelice Sarracini Marques. A pretendente: KÉSSYA RECEBA DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo (Registrada 
no Tatuapé) SP, no dia 14 de agosto de 1990, residente e domiciliada no Tatuapé, 
São Paulo - SP, fi lha de Clovis Roberto da Silva e de Marcia Conde dos Santos 
Silva. R$ 35,00

O pretendente: MARCO ANTONIO LOPEZ BARROS, estado civil divorciado, 
profi ssão engenheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 23 de julho de 1968, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Francisco 
Nemesio Barros Iglesias e de Carmen Sofi a Lopez Salgueiro. A pretendente: INES 
REGINA VENANCIO, estado civil solteira, profi ssão administradora de empresas, 
nascida em Salesópolis - SP, no dia 26 de dezembro de 1972, residente e domiciliada 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de José Venancio Filho e de Anna Sant´Anna Pinto 
Venancio. R$ 35,00

O pretendente: EDUARDO BRUNO, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
tesouraria, nascido em São Paulo (Registrado no Belenzinho) SP, no dia 24 de janeiro 
de 1984, residente e domiciliado na Vila Rica, São Paulo - SP, fi lho de Walter Bruno e de 
Cleusa Cordeiro de Moraes Bruno. A pretendente: KARINE MILITÃO DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em São Paulo (Registrado no Ipiranga) SP, 
no dia 18 de maio de 1989, residente e domiciliada na Vila Rica, São Paulo - SP, fi lha de 
Cesar Militão da Silva e de Edimilza da Silva. R$ 35,00

O pretendente: WASHINGTON MARTINS, estado civil divorciado, profi ssão analista 
fi nanceiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 05 de abril de 1971, residente e 
domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Carmo Martins e de Maria Martha de 
Souza Martins. A pretendente: MARILEIDE DA CONCEIÇÃO CLEMENTINO, estado 
civil solteira, profi ssão analista contábil, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 23 
de setembro de 1979, residente e domiciliada em São Caetano do Sul - SP, fi lha de José 
Clementino Sobrinho e de Maria Aparecida da Conceição. R$ 35,00

O pretendente: VITOR CAVALCANTE MIOTTO, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de operações, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Mariana) SP, no 
dia 29 de abril de 1995, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de 
Sergio Miotto e de Valda Lubia Lima Cavalcante. A pretendente: TALITA CARDEAL 
FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar artística, nascida em 
São Paulo (Registrada na Vila Mariana) SP, no dia 17 de janeiro de 1995, residente 
e domiciliada no Tatuapé - SP, fi lha de João Carlos Ferreira da Silva e de Marilda 
Cardeal do Carmo.. R$ 35,00

O pretendente: DANIEL JORGE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
estoquista, nascido em São Paulo (Registrado no Alto da Mooca) SP, no dia 05 de 
agosto de 1984, residente e domiciliado na Vila Rica, São Paulo - SP, fi lho de Antonio 
Jorge do Santos e de Adelita Borges dos Santos. A pretendente: CLAUDIA LEOCÁDIO 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão contadora, nascida em São Paulo (Registrada 
na Penha de França) SP, no dia 18 de dezembro de 1981, residente e domiciliada no 
Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Dimas Leocádio da Silva e de Marilda Conceição de 
Faria Silva. R$ 35,00

O pretendente: RODRIGO SALES SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão securitário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 07 de julho de 1988, residente e domiciliado no 
Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Edson José Santos e de Nivia Mara Sales Santos. A 
pretendente: FERNANDA APARECIDA DE CAMPOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão securitária, nascida em São Paulo - SP, no dia 23 de agosto de 1991, residente 
e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de João Gomes dos Santos e de Silvia Regina 
de Campos Santos. Obs.: Edital de Proclamas procedente da Unidade de Serviço do 1º 
Subdistrito de Guarulhos, SP. R$ 35,00

O pretendente: GUILHERME JULIANI DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão 
professor universitário, nascido em Sete Lagoas - MG, no dia 01 de julho de 1987, 
residente e domiciliado na Vila Moreira, São Paulo - SP, fi lho de Geraldo de Carvalho 
Silva e de Maria Aparecida Juliani de Carvalho. O pretendente: MICHEL CHRISTIAN 
DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido em São Paulo (Registrado 
no Cangaíba) SP, no dia 22 de janeiro de 1981, residente e domiciliado na Vila Moreira, 
São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Simplicio da Silva e de Margarida Tavares de Lima 
Silva. R$ 35,00

O pretendente: FELIPE CARVALHO SAPATIERI, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de produção, nascido em Santo André - SP, no dia 10 de março de 1992, 
residente e domiciliado em Santo André - SP, fi lho de Paulo Rogerio Sapatieri e de 
Gilmara Aparecida de Carvalho Sapatieri. A pretendente: LILIAN NOGUEIRA SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cozinha, nascida em São Paulo - SP, no dia 
03 de dezembro de 1980, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de 
Luiz Carlos de Ramos Santos e de Lindenalva Nogueira de Ramos Santos. Obs.: Edital 
procedente da Unidade de Serviço do 1º Subdistrito de Santo André, SP, onde reside o 
pretendente. R$ 35,00

O pretendente: NELSON AGNOLETTO NETO, estado civil solteiro, profi ssão 
gerente administrativo, nascido em São Paulo (Registrado na Liberdade) SP, no 
dia 02 de janeiro de 1995, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho 
de Nelson Agnoletto Junior e de Rosana Pereira Agnoletto. A pretendente: CAMILA 
HERNANDES LIMA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São 
Sebastião - SP (Registrada em Caraguatatuba - SP), no dia 10 de junho de 1995, 
residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Eduardo Lima e de 
Maria Irene Hernandes Lima. R$ 35,00

O pretendente: MARCO AURELIO GALDINO LOPES, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em São Paulo (Registrado na Saúde) SP, no dia 10 de outubro de 
1986, residente e domiciliado na Vila Zilda, São Paulo - SP, fi lho de Brasilino Lopes e de 
Maria de Lourdes Galdino Lopes. A pretendente: ISADORA VIEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão recepcionista, nascida em São Paulo (Registrada na Liberdade) - SP, no dia 
20 de agosto de 1993, residente e domiciliada na Vila Zilda, São Paulo - SP, fi lha de 
Sergio Vieira e de Sonia Aparecida Luis da Silva. NIHIL

O pretendente: FÁBIO TELLES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão almoxarife, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 13 de março de 1980, residente e domiciliado no 
Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Orlando Mario da Silva e de Marlene Telles da Silva. A 
pretendente: KATIA BELLINETTI MORENO, estado civil solteira, profi ssão secretária, 
nascida em São Paulo (Registrada no Tatuapé) SP, no dia 07 de julho de 1986, residente 
e domiciliada no Maranhão, São Paulo - SP, fi lha de João Moreno e de Sonia Bellinetti 
Moreno. NIHIL

O pretendente: HENRIQUE UESSLER SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
autonomo, nascido em São Paulo (Registrado no Bom Retiro) SP, no dia 12 de 
março de 1996, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, filho de 
Henrique Lopes dos Santos e de Samantha Uessler. A pretendente: AMANDA 
DE LIMA GOMES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Santo André 
(Registrada no 1º Subdistrito) - SP, no dia 12 de junho de 1997, residente e 
domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, filha de Nelsino Gomes e de Christina 
Sebastiana de Lima. NIHIL

O pretendente: LUCAS DE OLIVEIRA MARSOLLA, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo (Registrado no Alto da Mooca) SP, no dia 27 de julho 
de 1992, residente e domiciliado na Vila Rica, São Paulo - SP, fi lho de Laerte Marsolla e 
de Ruth Helena de Oliveira. A pretendente: GISELE REGINA THEODORO, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de farmácia, nascida em São Paulo (Registrada no Pari) SP, 
no dia 21 de agosto de 1981, residente e domiciliada na Vila Rica, São Paulo - SP, fi lha 
de Luiz Carlos Theodoro e de Izildinha de Fátima Fonseca. NIHIL

O pretendente: ANDRÉ ELIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sinistros, nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia (24/10/1984), residente e 
domiciliado na Vila Industrial, São Paulo - SP, fi lho de Cícero Elias da Silva e de Maria 
Cícera de Moraes Vitor Silva. A pretendente: PATRICIA ALVES DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão supervisora fi nanceira, nascida em Santo André - SP, no dia 
(11/11/1987), residente e domiciliada na Vila Industrial, São Paulo - SP, fi lha de Mauro 
de Oliveira e de Eliana Alves Feitosa de Oliveira.

O pretendente: MARCOS WILIANS OLIVEIRA DE FRANÇA, estado civil solteiro, 
profi ssão operador de alceadeira, nascido em Timbiras - MA, no dia (30/08/1986), 
residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo - SP, fi lho de José das Dores Souza 
de França e de Maria do Rosário Oliveira de França. A pretendente: JAKELINE 
RODRIGUES BORGES DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Santa Rita, Afonso Cunha - MA, no dia (31/08/1989), residente e domiciliada 
na Vila Alpina, São Paulo - SP, fi lha de Henrique Francisco do Nascimento e de Maria 
Luiza Rodrigues Borges.

O pretendente: PETERSON FERNANDES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
corretor de imóveis, nascido em Ferraz de Vasconcelos - SP, no dia (02/02/1989), 
residente e domiciliado na Vila Santa Clara, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Aparecido 
dos Santos e de Zelia Maria Fernandes dos Santos. A pretendente: MARIANA SIMÕES 
DE GREGORIO RIVELLINO, estado civil divorciada, profi ssão corretora de imóveis, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (25/09/1986), residente e domiciliada na Vila Santa 
Clara, São Paulo - SP, fi lha de Leandro Amauri Rivelino e de Maria Cristina Simões de 
Gregorio Rivellino.

O pretendente: RENAN ARAGÃO DE MATOS, estado civil solteiro, profi ssão 
encanador, nascido em Santo André - SP, no dia (22/07/1987), residente e domiciliado 
na Vila California, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Gonsaga de Matos e de Hilda Aragão 
de Brito Matos. A pretendente: ANA CLÁUDIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia (26/07/1990), residente e domiciliada na Vila 
California, São Paulo - SP, fi lha de José Ivom da Silva e de Arlene Maria da Silva.

O pretendente: FELIPE GERVASIO SIEBRA, estado civil solteiro, profi ssão dentista, 
nascido nesta Capital, Pari - SP, no dia (03/01/1994), residente e domiciliado na 
Vila Ema, São Paulo - SP, fi lho de Leandro Siebra e de Sandra Gervasio Siebra. A 
pretendente: SIMONE ROCHA BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão auxíliar de 
biblioteca, nascida em São Paulo - SP, no dia (15/04/1990), residente e domiciliada na 
Vila Charlote, São Paulo - SP, fi lha de Edson Pessoa Barbosa e de Maria Aparecida 
Rocha Barbosa.

O pretendente: VINICIUS CAMPOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em Santo André - SP, no dia (17/04/1988), residente e domiciliado 
no Parque São Lucas, São Paulo - SP, fi lho de José Miguel de Oliveira e de Ione 
Teixeira Campos de Oliveira. A pretendente: LETICIA GOMES DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 
(11/02/1987), residente e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo - SP, fi lha de 
Antonisio Gomes de Oliveira e de Aparecida Izabel Peres Oliveira.

O pretendente: MACARIO NATANAEL DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de telemarketing, nascido em São Paulo - SP, no dia (27/05/1999), residente 
e domiciliado na Vila Mendes, São Paulo - SP, fi lho de Macario Alexandre os Santos e 
de Deise Soares dos Santos. A pretendente: JHENIFER SARA SANTOS DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia (07/11/1998), 
residente e domiciliada na Vila Mendes, São Paulo - SP, fi lha de Euclides Jose da Silva 
e de Pamela Santos Silva.

O pretendente: RODRIGO BORGES DELFIM, estado civil solteiro, profi ssão jornalista, 
nascido em Santo André - SP, no dia (26/09/1985), residente e domiciliado na Vila 
Alpina, São Paulo - SP, fi lho de Joacyr Delfi m e de Ivaneide Borges dos Santos 
Delfi m. A pretendente: MARCIA PHELIPE PASSONI, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida em Ribeirão Pires - SP, no dia (19/11/1985), residente 
e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo - SP, fi lha de Fernando Passoni Filho e 
de Olga Phelipe Passoni.

O pretendente: VAGNER CHAVES PORTO, estado civil solteiro, profi ssão analista 
contabil, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia (26/11/1978), residente 
e domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo - SP, fi lho de Milton Gonçalves Porto e 
de Eunice Chaves Gonçalves. A pretendente: LOUISE GARCIA, estado civil solteira, 
profi ssão assistente de departamento, nascida em São Paulo - SP, no dia (02/01/1980), 
residente e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Garcia 
Andujar e de Maria de Fatima Rodrigues Garcia.

O pretendente: DANIEL BALBINO ZAMFIROV, estado civil solteiro, profi ssão estudante, 
nascido em São Paulo - SP, no dia (18/07/1997), residente e domiciliado na Vila Prudente, 
São Paulo - SP, fi lho de Ariovaldo Zamfi rov e de Marcia Balbino Zamfi rov. A pretendente: 
THALITA SOUZA RUAS, estado civil solteira, profi ssão auxíliar administrativa aprendiz, 
nascida em Vitoria da Conquista - BA, no dia (04/04/1997), residente e domiciliada na 
Vila Alpina, São Paulo - SP, fi lha de Marcionilio Neto Lima Ruas e de Itays Lima de 
Souza Ruas.

O pretendente: ADRIANO HELENO RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
farmacêutico, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia (13/06/1990), residente 
e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião dos Santos Ribeiro 
e de Silvia Cabral Heleno Ribeiro. A pretendente: SUELLEN DO ESPIRITO SANTO, 
estado civil solteira, profi ssão educadora física, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, 
no dia (22/09/1989), residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lha de 
Sergio Luiz do Espirito Santo e de Cleusa Santos Silva do Espirito Santo.

O pretendente: EDERSON CAVALHEIRO FERRO, estado civil solteiro, profi ssão 
especialista em assistência técnica, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 
(17/05/1986), residente e domiciliado no Jardim Guairacá, São Paulo - SP, fi lho de João 
Angelo Ferro e de Shirlei Garcia Cavalheiro Ferro. A pretendente: SANDRA ARAUJO 
DE FREITAS, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Santo André - SP, 
no dia (24/06/1987), residente e domiciliada no Jardim Guairacá, São Paulo - SP, fi lha 
de Aquilino Ramalho Freitas e de Luciene Ferreira de Araujo.

O pretendente: LUIZ CLAUDIO CANZI, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (15/10/1974), residente e domiciliado 
na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Canzi e de Cleide Gardini Canzi. A 
pretendente: TRICIA GONGORA, estado civil solteira, profi ssão assistente de benefícios, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (14/01/1983), residente e domiciliada na Vila Prudente, 
São Paulo - SP, fi lha de Jesus Carlos Gongora e de Maria da Paz Gongora.

O pretendente: LUIZ CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, estado civil divorciado, 
profi ssão engenheiro civil, nascido em Santo André - SP, no dia (08/10/1976), residente 
e domiciliado no Chacara Mafalda, São Paulo - SP, fi lho de José Luis Garcia Diaz e 
de Sagrario Rodriguez Garcia. A pretendente: GISLENE GUIMARÃES GONÇALVES, 
estado civil divorciada, profi ssão administradora de empresas, nascida em São Paulo - 
SP, no dia (29/05/1977), residente e domiciliada na Chácara Mafalda, São Paulo - SP, 
fi lha de Gilberto Coelho Gonçalves e de Maria Lucilene da Silva Guimarães.

O pretendente: RICHARD DIEGO DE MORAES, estado civil solteiro, profi ssão médico, 
nascido em Bragança Paulista - SP, no dia (03/04/1988), residente e domiciliado no 
São Paulo - SP, fi lho de Amarildo Aparecido de Moraes e de Jaqueline Amaro Branco. 
A pretendente: LUANA RODRIGUES BERNARDI, estado civil divorciada, profi ssão 
advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia (18/11/1981), residente e domiciliada na 
Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lha de Adilson Bernardi e de Magali Lourdes Rodrigues 
Bernardi.

O pretendente: EMERSON SHIGUEO ARAKAKI, estado civil solteiro, profi ssão 
motoboy, nascido em São Paulo - SP, no dia (23/04/1977), residente e domiciliado na 
Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Yeiji Arakaki e de Jovilina Tsuguko Arakaki. 
A pretendente: CRISTIANE GONZAGA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (14/08/1974), residente e domiciliada em 
Itaquera, São Paulo - SP, fi lha de Gelson Gonzaga da Silva e de Darcy Lima da Silva.

O pretendente: EDGARD DA SILVA CALDERON, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo - SP, no dia (05/06/1958), residente e domiciliado 
na Chácara Mafalda, São Paulo - SP, fi lho de Edgar Calderon e de Mirtes da Silva 
Calderon. A pretendente: TÂNIA APARECIDA GARCIA, estado civil divorciada, 
profi ssão técnico em contabilidade, nascida em São Paulo - SP, no dia (19/05/1966), 
residente e domiciliada na Chácara Mafalda, São Paulo - SP, fi lha de José Garcia e de 
Ursolina Bacci Garcia.

O pretendente: MURILLO CEZARIO PINATTI, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de produção, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (12/03/1989), residente 
e domiciliado na Vila IVG, São Paulo - SP, fi lho de Marcio Pinatti e de Rosangela Maria 
Cezario Pinatti. A pretendente: BRUNA ALVES LOPES, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em no Belenzinho, São Paulo - SP, no dia (28/07/1989), residente e domiciliada 
na Vila IVG, São Paulo - SP, fi lha de Geová Pereira Lopes e de Maria Alves Pereira Lopes.

O pretendente: ALECIO GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão soldador, 
nascido em São Paulo - SP, no dia (24/03/1992), residente e domiciliado na Vila Prudente, 
São Paulo - SP, fi lho de Francisco Gomes da Silva e de Evania Gomes da Silva. A 
pretendente: GRACIELE MARIA BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão auxíliar de 
embalagens, nascida em Araripe - CE, no dia (14/06/1987), residente e domiciliada na 
Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lha de Maria das Graças Barbosa.

O pretendente: VINÍCIUS DE CARVALHO SUCHARSKI, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente jurídico, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia (04/10/1990), residente 
e domiciliado em São José dos Campos - SP, fi lho de Luis Henrique Sucharski e de 
Maria Helena de Carvalho. A pretendente: THALITA RAMOS DIAS, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia (18/12/1991), 
residente e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo - SP, fi lha de Dorival Simão 
Dias e de Elaine Cristina de Sá Ramos Dias.

O pretendente: GABRIEL MARCHETTI, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia (29/09/1987), residente e domiciliado na 
Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Marchetti e de Celia Constancia 
Barasniewski Marchetti. A pretendente: ALITIANE SUELLEN DE PAULA, estado civil 
solteira, profi ssão analista de planejamento, nascida em Mauá - SP, no dia (26/02/1987), 
residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lha de Nelson Francisco de 
Paula e de Cenira Martins de Paula.

O pretendente: LUIZ ANTÔNIO EGIDIO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de tinturaria, nascido em Socorro, Jaboatão - PE, no dia (17/01/1964), 
residente e domiciliado na Vila Santa Clara, São Paulo - SP, fi lho de Antonia Egidio 
de Souza. A pretendente: GRACIEUSA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Teresina - PI, no dia (12/11/1957), residente e 
domiciliada na Vila Santa Clara, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Pereira da Silva e de 
Maria Joana Amorim Silva.

O pretendente: DOUGLAS CASSIMIRO SALES, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia (20/11/1976), residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Manoel Sales Neto e de Celia Cassimiro Sales. A pretendente: 
LUANA OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida em São 
Bernardo do Campo - SP, no dia (07/01/1984), residente e domiciliada no Sitio das Figueiras, 
São Paulo - SP, fi lha de Juarez Oliveira Santos e de Maria de Lourdes Santos.

O pretendente: RICARDO CASSIMIRO ROSA, estado civil solteiro, profi ssão músico, 
nascido em Santo André - SP, no dia (24/02/1988), residente e domiciliado na Chácara 
Mafalda, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Rosa e de Maria Aparecida Borges Cassimiro Rosa. 
A pretendente: MICHELE DE ASSIS, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida 
nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (16/11/1987), residente e domiciliada na Vila Virginia, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Correa de Assis e de Judite Maria da Rocha Assis.

O pretendente: CLAUDIO LANSONI COLOMBI, estado civil solteiro, profi ssão 
advogado, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (04/05/1989), residente e 
domiciliado na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Colombi Filho e de Ione 
Mazzo Lansoni Colombi. A pretendente: JESSICA TALISSA MOLINA DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 
(26/11/1989), residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lha de Wilson 
de Oliveira e de Solange Nilcia Molina de Oliveira.

O pretendente: CRISTIANO FRANCISCO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
moto boy, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (16/12/1980), residente e 
domiciliado na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lho de Bernardino Francisco Santos 
e de Nair Cesario dos Santos. A pretendente: JAQUELINE CAROLINA MARTINEZ 
CHAIGNEAU, estado civil solteira, profi ssão contadora, nascida nesta Capital, Cerqueira 
Cesar - SP, no dia (13/02/1984), residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo - 
SP, fi lha de Enrique Osvaldo Chaigneau Perez e de Vitoria Vilma Martinez.

O pretendente: CLÁUDIO REZENDE VICENTE, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, Aclimação - SP, no dia (30/03/1969), residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Idacyr Vicente e de Dirce Rezende Vicente. A pretendente: 
MARCIA APARECIDA ALVES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de vendas, 
nascida em Jundiaí - SP, no dia (15/10/1970), residente e domiciliada na Vila Santa 
Virginia, São Paulo - SP, fi lha de Joana D’Arc Alves.

O pretendente: ARULHO ATANASIO DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em Campo Alegre de Lourdes - BA, no dia (04/11/1978), residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manoel Atanasio de Sousa e de Gercilia Maria de 
Sousa. A pretendente: MARILDA ALVES DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão analista, 
nascida em Lagoa Funda - Campo Alegre de Lourdes - BA, no dia (20/12/1985), residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Miguel José Alves e de Iranilde Alves de Jesus.

O pretendente: JOÃO FERREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido em Rincão - SP, no dia (20/06/1950), residente e domiciliado na Vila Industrial, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Ferreira da Silva e de Amelia Gugliotti da Silva. A pretendente: 
MARIA TERESA BARBIERI, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, 
Ipiranga - SP, no dia (25/01/1956), residente e domiciliada na Vila Industrial, São Paulo - SP, 
fi lha de Joaquim Barbieri Filho e de Aparecida Christofoletti Barbieri.

O pretendente: FELIPE BRUNO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
securitário, nascido em São Paulo - SP, no dia (25/04/1988), residente e domiciliado na 
Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lho de Francisca Josilene de Oliveira. A pretendente: 
DANIELA GOMES FRANÇA DAMACENA, estado civil divorciada, profi ssão 
administradora de eventos, nascida em Santo André - SP, no dia (18/08/1987), residente 
e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Francisco Damacena e 
de Luzinete Gomes França Damacena.

O pretendente: FELIPE LOPES MAZZARO, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
compliance, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (15/01/1986), residente e 
domiciliado no Jardim Independência, São Paulo - SP, fi lho de Jair Benedito Mazzaro 
e de Vera Ligia Lopes Mazzaro. A pretendente: PATRÍCIA TAVARES DOMINGUES, 
estado civil solteira, profi ssão estagiária, nascida em Guarulhos - SP, no dia (28/10/1994), 
residente e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo - SP, fi lha de Reginaldo 
Domingues e de Vera Ana Olimpia Tavares Domingues.

O pretendente: ANDERSON GONÇALEZ, estado civil solteiro, profi ssão gerente de 
projetos, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (07/02/1985), residente e 
domiciliado na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Gonçalez e de Mirna 
Gonçalez. A pretendente: JULIANA CARRARO GROKE PINTO, estado civil solteira, 
profi ssão analista de suporte, nascida em São Paulo - SP, no dia (25/02/1992), residente 
e domiciliada na Cidade Líder, São Paulo - SP, fi lha de Setomar Groke Pinto e de 
Rosemeire de Melo Carraro Pinto.

O pretendente: FELIPE DIAS BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão atendente, nascido 
nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (29/03/1994), residente e domiciliado na Vila Santa 
Clara, São Paulo - SP, fi lho de Valdim Alves Barbosa e de Maria Aparecida Dias Barbosa. 
A pretendente: BRUNA JANE GUIMARÃES, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em Pesqueira - PE, no dia (15/10/1983), residente e domiciliada na Vila Diva, São 
Paulo - SP, fi lha de Juraci Guimarães e de Maria Aparecida Guimarães Silva.

O pretendente: EVANDRO DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em Flexeiras - AL, no dia (16/04/1988), residente e domiciliado na Vila Prudente, 
São Paulo - SP, fi lho de José Antônio dos Santos e de Maria José da Silva Santos. A 
pretendente: VALQUIRIA PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (06/10/1984), residente e domiciliada na Vila Prudente, 
São Paulo - SP, fi lha de Valdomiro Ramos dos Santos e de Francisca Pereira da Silva.

O pretendente: MÁRCIO FERNANDO DA SILVA NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profi ssão serralheiro, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia (10/10/1982), 
residente e domiciliado no Jardim Avelino, São Paulo - SP, fi lho de Deocleciano José do 
Nascimento e de Maria Isabel da Silva Nascimento. A pretendente: SABRINA LONGUE, 
estado civil solteira, profi ssão farmacêutica, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 
(06/07/1986), residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo - SP, fi lha de Severino 
Longue e de Ana Fátima Tobaldini Longue.

O pretendente: MARCO TAKACHI OHTA, estado civil solteiro, profi ssão ferroviário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia (11/03/1968), residente e domiciliado na Vila 
Independência, São Paulo - SP, fi lho de Sakuzo Ohta e de Yaeko Ohta. A pretendente: 
KIZI APARECIDA ESTEVAM, estado civil solteira, profi ssão psicóloga, nascida em 
Osasco - SP, no dia (02/05/1991), residente e domiciliada na Vila Independência, São 
Paulo - SP, fi lha de Gloria Maria Estevam de Moraes.

O pretendente: WAGNER APARECIDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
repositor de supermercado, nascido em São Paulo - SP, no dia (30/10/1982), residente e 
domiciliado no Jardim Indenpendência, São Paulo - SP, fi lho de Maria Isabel da Silva. A 
pretendente: CAROLINE DE SOUZA LIMA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Diadema - SP, no dia (24/08/1992), residente e domiciliada no Jardim Grimaldi, São 
Paulo - SP, fi lha de Valdir de Souza Lima e de Cléa Marcia de Souza Lima.

O pretendente: CLAUDIO DOS SANTOS SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
investigador de polícia, nascido em São Paulo - SP, no dia (21/05/1965), residente e 
domiciliado na Vila Santa Clara, São Paulo - SP, fi lho de João Alexandre da Silva e de 
Dilce dos Santos da Silva. A pretendente: HELENA NOGUEIRA MARQUES DE LIMA, 
estado civil solteira, profi ssão escrivã de polícia, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(13/08/1964), residente e domiciliada na Santa Clara, São Paulo - SP, fi lha de Fausto de 
Lima e de Beatriz Nogueira Marques de Lima.

O pretendente: RICARDO RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistemas, nascido em Ferraz de Vasconcelos - SP, no dia (06/12/1983), 
residente e domiciliado na Vila Cunha Bueno, São Paulo - SP, fi lho de Valdecy Rodrigues 
da Silva e de Alcione Pereira da Silva. A pretendente: NÁTHALI EGLE CEPEDA, 
estado civil solteira, profi ssão consultora de vendas, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(26/01/1991), residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lha de Cesar 
Augusto Cepeda e de Cátia Micheletti Cepeda.

A pretendente: GENIVAL MARTINS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em Ribeirão do Largo - BA, no dia (27/05/1990), residente e domiciliado 
na Vila Industrial, São Paulo - SP, fi lho de Edmilson Alípio dos Santos e de Iêdes Martins 
dos Santos. A pretendente: ALIDA BATISTA PINTO, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, nascida em Recife - PE, no dia (22/09/1994), residente e domiciliada no 
Jardim Palnalto, São Paulo - SP, fi lha de Aurea Batista Pinto.

O pretendente: JOSÉ GAUDENCIO TAVARES, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, 
nascido no Estado do Pernambuco, no dia (09/08/1940), residente e domiciliado na Vila 
Industrial, São Paulo - SP, fi lho de Severino Gaudencio Tavares e de Francisca Gomes 
Bezerra. A pretendente: ALICE TEOTONIA DA SILVA, estado civil viúva, profi ssão do lar, 
nascida em Ibirajuba - PE, no dia (15/02/1942), residente e domiciliada na Vila Industrial, 
São Paulo - SP, fi lha de Francisco Teotonio de Sobral e de Joana Maria da Conceição.

O pretendente: JÚLIO CÉSAR FORNASIEIRO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia (26/06/1987), residente e domiciliado no 
Parque São Lucas, São Paulo - SP, fi lho de Julio Cesi Fornasieiro e de Rosemeire 
Rodrigues Fornasieiro. A pretendente: ZÉLIA DIAS DE ANDRADE, estado civil 
divorciada, profi ssão comerciante, nascida em Petrolina - PE, no dia (16/06/1981), 
residente e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo - SP, fi lha de Angelo Justiniano 
Neto e de Diva Dias de Andrade.

O pretendente: ANTONIO DE MOURA FEITOSA, estado civil solteiro, profi ssão 
balconista, nascido em São Paulo - SP, no dia (04/07/1991), residente e domiciliado na 
Vila Alpina, São Paulo - SP, fi lho de Osias Batista Feitosa e de Maria Wilma de Moura 
Feitosa. A pretendente: PRISCILA PAULO DUNDER, estado civil solteira, profi ssão 
auxliar de farmácia, nascida em Santo André - SP, no dia (07/12/1991), residente e 
domiciliada em Rio Grande da Serra - SP, fi lha de Fredy Rogério Dunder e de Caren 
Cristiane Paulo.

O pretendente: ADRIANO SILVA ALMEIDA, estado civil divorciado, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia (18/02/1975), residente e domiciliado 
na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lho de Jose Helio Silva Almeida e de Maria Francisca 
Almeida. A pretendente: CHRISTIANNY GUIMARÃES JURKONIS, estado civil viúva, 
profi ssão enfermeira, nascida nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia (30/10/1972), 
residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lha de Felipe Guimarães dos 
Santos e de Maria Jose Almeida Guimarães.

O pretendente: JORGE AURELIO LINHARES PEREIRA FILHO, estado civil divorciado, 
profi ssão engenheiro, nascido em Salvador - BA, no dia (12/05/1978), residente 
e domiciliado na Vila Bela, São Paulo - SP, fi lho de Jorge Aurelio Linhares Pereira e 
de Jovani de Aguiar Ribeiro Pereira. A pretendente: ROMINE SANCHES STAMPINE 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Ipiranga - SP, no 
dia (22/09/1979), residente e domiciliada na Vila Bela, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião 
Stampine Silva e de Rosana Maria Sanches Stampine Silva.

O pretendente: OSVALDO TADEU DONINI, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, Aclimação - SP, no dia (22/02/1963), residente e domiciliado na 
Vila Alpina, São Paulo - SP, fi lho de Oswaldo Donini e de Maria Therezinha Thome 
Donini. A pretendente: SÔNIA BANDEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (30/07/1958), residente e domiciliada na Vila Alpina, São 
Paulo - SP, fi lha de Pedro Bandeira e de Joana Muinho Bandeira.

26º Subdistrito - Vila Prudente
Rodrigo de Carvalho Guedes - Ofi cial Interino

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

ÓÓ

Citação Prazo 20 dias Proc. 0166739-37.2012.8.26.0100. A Drª. Denise Cavalcante Fortes Martins, 
Juiz de direito da 1ª VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber a  Ana Carolina Gonçalves Ignacio, RG Nº
44.047.174-6, CPF/MF Nº 326.726.368-93, que lhes foi proposta ação de Monitória por União Social
Camiliana, objetivando o recebimento da quantia de R$ 17.928,32, referente contrato de prestação de
serviços educacionais firmado entre as partes. Considerando que a requerente, encontra-se em lugar 
ignorado, fica a mesma, por meio do presente edital Citada para os termos e atos da ação proposta
ficando Advertida de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos.
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Nada Mais. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo 22 de Setembro de 2016.  02 e 04/11

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

Distrito - Itaim Paulista
Pedro Vitor Barbaroto Ribeiro (Ofi cial Interino)

O pretendente: MICHAEL RODRIGUES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão tecnico em eletrônica, nascido em São Paulo - SP, no dia (16/12/1994), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elio Rodrigues dos Santos 
e de Ana Rosa Domingos Gomes dos Santos. A pretendente: ANGÉLICA DOS SANTOS 
MOURA LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão assistente administra-
tivo, nascida em São Paulo - SP, no dia (03/09/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Cilas Afonso Lima e de Edney dos Santos Moura Lima. 

O pretendente: PABLO SILVA CAVALCANTE, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão atendente, nascido em São Paulo - SP, no dia (04/12/1997), residente 
e domiciliado em Itaquaquecetuba - SP, fi lho de Eliseu Cavalcante e de Sebastiana Del-
fi no da Silva. A pretendente: DANIELLE CRISTINA SANTANA MENDES, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (09/05/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Marcelo Siqueira Mendes e de Elizabete Gonçalves de Santana.

O pretendente: JOSÉ CARLOS PINTO JUNIOR, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão autonomo, nascido em São Paulo - SP, no dia (10/01/1986), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Pinto e de Luzia Santos 
Pinto. A pretendente: VANESSA DE CARVALHO OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia (21/06/1987), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Antonio de Oliveira 
e de Lindalva de Carvalho Oliveira.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ THEODORO LOPES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante de cozinha, nascido em São Paulo - SP, no dia (10/08/1990), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Otavio Marcelino Lopes 
Filho e de Regina Maria Theodora Lopes. A pretendente: DIRNEA GARCIA DE SOUZA, 
nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão cozinheira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (24/02/1976), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Dirnei de Souza e de Maria Tereza Garcia Cezar.

O pretendente: JURACY VITORINO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão técnico em eletrônica, nascido em São Paulo - SP, no dia (01/12/1981), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Juarez Vitorino dos Santos e 
de Ildecy de Miranda. A pretendente: JESSICA HELEN LISBOA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em Itapevi - SP, no dia (18/03/1991), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jane de Cassia Lisboa.

O pretendente: ROMÁRIO CARVALHO DE ROMA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão porteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (25/11/1994), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Odalio Bispo de Roma e de Cleonice 
Soares de Carvalho Roma. A pretendente: ZAINE PEREIRA LOPES, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão operdora de caixa, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (26/10/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Aparecido Vieira Lopes e de Tereza Maria Pereira Lopes. 

O pretendente: FRANCISCO CLAUDIANO CORDULINO DA SILVA, nacionalidade brasi-
leira, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em Choró - CE, no dia (18/04/1988), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Pereira da Silva e 
de Maria Lúcia Cordulino. A pretendente: MARIA ELIZABETE RODRIGUES DE SOUSA 
GONÇALVES, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Quixadá - CE, no dia (21/07/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Francisco Heitor Gonçalves e de Elisangela Rodrigues de Sousa.

O pretendente: FRANCISCO DAVID CRUZ DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em Quixeramobim - CE, no dia (11/03/1994), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco José dos Santos 
e de Maria Lucia Paulino da Cruz dos Santos. A pretendente: BRENA KELLY PAULINO 
DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Madalena - CE, no dia (20/11/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Bizamar de Oliveira e de Regina Cláudia Paulino da Cruz. 

O pretendente: SANDRO VASCONCELLOS DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (30/08/1971), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Antonio de Souza e de Adelina 
Vasconcellos de Souza. A pretendente: TÂNIA REGINA DOS SANTOS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão tecnica de hotelaria, nascida em Guarulhos - SP, 
no dia (07/03/1971), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Bispo dos Santos e de Maria Aparecida Pereira dos Santos.

O pretendente: THIAGO FERREIRA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão autonomo, nascido em São Paulo - SP, no dia (21/01/1988), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Gildo Silva e de Nailza Ferreira de Lima 
Silva. A pretendente: TAINÃ MANOEL DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia (10/08/1990), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Mauricea Manoel de Oliveira. 

O pretendente: DENIS DE OLIVEIRA PRATES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão pintor, nascido em São Paulo - SP, no dia (27/03/1986), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Josue Prates Dias e de Denise de Oliveira 
Prates. A pretendente: GEANE FARIAS DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Aguas Belas - PE, no dia (14/10/1983), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Miguel de Farias e 
de Marilena Alves dos Santos. 

O pretendente: DIEGO DE OLIVEIRA PRATES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão pintor, nascido em São Paulo - SP, no dia (27/03/1987), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Josue Prates Dias e de Denise de 
Oliveira Prates. A pretendente: CIBELLE MONTEIRO DA SILVA, nacionalidade brasi-
leira, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo - SP, no 
dia (24/11/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo 
Monteiro da Silva e de Maria Cristina Goulart Monteiro da Silva.

O pretendente: ISRAEL ESPINDOLA DE FARIAS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão mecanico, nascido em São Paulo - SP, no dia (16/10/1980), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Odulfo Andrade de Farias e de Divanise 
Marinho de Espindola de Farias. A pretendente: JULIANE APARECIDA RODRIGUES DOS 
SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em 
Guarulhos - SP, no dia (07/06/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de João Rodrigues Alves dos Santos e de Francisca Antonia dos Santos. 

O pretendente: RODRIGO BERNARDO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão impressor de silk screen, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(15/03/1992), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Helio Firmino 
da Silva e de Odete Bernardo da Conceição. A pretendente: DEBORA FERNANDA DA 
SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (22/05/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Jose Fernando Pereira da Silva e de Vania Maria da Silva.

O pretendente: DIEGO LEANDRO DE BARROS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido em São Paulo - SP, no dia (12/09/1987), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Francisco de Barros e de Meire 
Leandro de Barros. A pretendente: EDINEIA CRISTINA DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Americana - SP, no dia 
(31/03/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edivaldo 
José da Silva e de Maria Ventura dos Santos Silva. 

O pretendente: DAVID GOMES RODRIGUES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão autonomo, nascido em São Paulo - SP, no dia (12/02/1996), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Reginaldo Gomes de Jesus e de 
Denise Aparecida Rodrigues de Jesus. A pretendente: FERNANDA BOIANI CORDEIRO 
PAZ, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (19/09/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Joselito Cordeiro Paz e de Rosana Boiani.

O pretendente: ROBERTO VALERIO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido em São Carlos do Ivai - PR, no dia (04/05/1975), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Valerio da Silva e de 
Lourdes Marques da Silva. A pretendente: HELEN MEIRA DE SOUSA, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão ajudante geral, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (31/05/1979), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Marcos de Sousa e de Maria de Fatima Meira de Sousa.

O pretendente: ANDERSON MASSAHIKO SAKAMOTO, nacionalidade brasileira, es-
tado civil solteiro, profi ssão farmaceutico, nascido em Suzano - SP, no dia (26/07/1981), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Teruyuki Sakamoto e de 
Catarina Yurie Sakamoto. A pretendente: VANESSA SANTANA SOUZA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão tecnica de enfermagem, nascida em Guarulhos 
- SP, no dia (20/11/1979), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José de Andrade Souza e de Isabel de Santana Souza.

O pretendente: ALAN COSTA CABRAL, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão 
aeroportuario, nascido em Cajueiro - AL, no dia (27/06/1979), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Paulo Cabral e de Margarida Maria Costa Cabral. A 
pretendente: MARIA CICERA DA CRUZ, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
ajudante geral, nascida em Conde - BA, no dia (30/03/1964), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Vicente da Cruz e de Estelita Maria da Cruz. 

O pretendente: MANOEL CREONCIO D SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão forneiro, nascido em Campo Alegre de Lourdes - BA, no dia (10/06/1980), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João de Deus Creoncio 
da Silva e de Santana Creoncio da Silva. A pretendente: SILVANI OLIVEIRA SILVEIRA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Maetinga - BA, 
no dia (16/02/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alipio 
Alves da Silveira e de Eldina de Oliveira Santos Silveira.

O pretendente: WESLLEY DOS SANTOS ALVES DE SÁ, nacionalidade brasileira, es-
tado civil solteiro, profi ssão estagiário, nascido em São Paulo - SP, no dia (08/01/1993), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Antonio Alves de 
Sá e de Sandra dos Santos Alves de Sá. A pretendente: NATIELE DOS SANTOS, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida em 
Itabela - BA, no dia (20/11/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Netanias José dos Santos e de Carmecilva Santos.

O pretendente: EVERTON LUIZ DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão conferente, nascido em São Paulo - SP, no dia (16/05/1987), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Antonio dos Santos e de 
Maria Oclesia dos Santos. A pretendente: DAIANE GOMES MONTEIRO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Guarulhos - SP, no dia 
(04/02/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edilson de 
Queiroz Monteiro e de Arlinda Gomes Monteiro.

O pretendente: ALLAN DA SILVA RODRIGUES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão porteiro, nascido em Poá - SP, no dia (12/04/1986), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alaor Rodrigues e de Denise Ferreira da Silva. 
A pretendente: DAIANE APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(01/08/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Lourisvaldo 
José de Oliveira e de Ivone Alves de Oliveira. 

O pretendente: ANDERSON OLIVEIRA LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil divor-
ciado, profi ssão tecnico de elevadores, nascido em São Paulo - SP, no dia (24/06/1981), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Soares Lima e de 
Everalda Oliveira Lima. A pretendente: ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS, nacionali-
dade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (23/05/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Ademir Luiz dos Santos e de Ana Cristina do Santos.

O pretendente: ALAN SALVIANO AZEREDO ROCHA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão musico, nascido em São Paulo - SP, no dia (23/09/1978), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Otavino Azeredo Rocha e de Helena 
Salviano Rocha. A pretendente: ESTELA CARDOSO DE OLIVEIRA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(24/03/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto 
de Oliveira e de Rute Cardoso Soares de Oliveira. 

O pretendente: NAILTON DO NASCIMENTO MINEIRO, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciado, profi ssão enfestador, nascido em São Paulo - SP, no dia (09/06/1968), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Clemente Mineiro e de Nair 
do Nascimento Mineiro. A pretendente: LELIANE GOMES NASCIMENTO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em Ubata - BA, no dia 
(07/07/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Santos 
Nascimento e de Edvalda Gomes Nascimento.

O pretendente: SAMUEL CARLOS DE OLIVEIRA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão promotor de vendas, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(22/06/1993), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Lima 
Silva e de Antonia Carlos de Oliveira Silva. A pretendente: SUELEN RIBEIRO, naciona-
lidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (04/07/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Hanilton Sérgio Ribeiro e de Miranilde Aparecida Pinheiro Ribeiro.

O pretendente: DAVID DOS SANTOS SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil divorciado, 
profi ssão vigilante, nascido em São Paulo - SP, no dia (04/06/1985), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Roberto da Silva e de Cecilia Edilamar dos Santos 
Silva. A pretendente: LÉA BATISTA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão domestica, nascida em São Paulo - SP, no dia (28/07/1974), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Milton Batista da Silva e de Maria Batista Silva. 

O pretendente: GILSON PEREIRA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão inspetor de qualidade, nascido em Vitoria da Conquista - BA, no dia 
(25/08/1988), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Oliveira 
dos Santos e de Marinei Pereira de Moraes. A pretendente: THÁCILA SUELLEN BARBOSA 
DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
Ribeira do Pombal - BA, no dia (24/03/1989), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Pedro Barbosa da Silva e de Norma Suely Almeida Gois.

O pretendente: LUÍS ANDRÉ NAPOLEÃO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão estoquista, nascido em São Paulo - SP, no dia (18/07/1991), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Napoleão da Silva e de Hilda 
Francisca da Silva. A pretendente: ADRIANA DOS SANTOS QUARESMA, nacionalida-
de brasileira, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em São Paulo - SP, no 
dia (05/08/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel 
Apostolo Quaresma e de Maria Raymunda dos Santos Quaresma.

O pretendente: JOSÉ CICERO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil divorciado, 
profi ssão atendente, nascido em Anadia - AL, no dia (01/09/1960), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Joaquim da Silva e de Elvira Lionda 
da Conceição. A pretendente: MARIA SÔNIA DOS SANTOS AMARAL, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Vitória da Conquista - BA, 
no dia (20/08/1964), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ismael 
Sampaio do Amaral e de Júlia Maria dos Santos.

O pretendente: TIAGO SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascido em Senador Rui Palmeira - AL, no dia (06/01/1991), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Hilton Silva e de Maria Lenuzia 
Silva. A pretendente: NAYARA MARTINS DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Ferraz de Vasconcelos - SP, no dia 
(14/07/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos 
da Silva e de Edna Aparecida Martins.

O pretendente: VICTOR ALEXANDRE VIDAL DE JESUS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão gerente de projetos, nascido em Guarulhos - SP, no dia (17/08/1989), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos de Jesus 
e de Rosana da Silva Vidal de Jesus. A pretendente: CRISTIANE ALMEIDA DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em Duque de 
Caxias - RJ, no dia (24/12/1978), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Roberto Nunes da Silva e de Sara Almeida da Silva.

O pretendente: EMILIO FERREIRA PEREIRA JÚNIOR, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em Salvador - BA, no dia (20/07/1985), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Emilio Ferreira Pereira e de Valdomira 
Dionisia de Jesus Pereira. A pretendente: KATIA REGINA BARBOSA, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão autônoma, nascida em São Paulo - SP, no 
dia (23/07/1979), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Ramos Barbosa e de Severina Regina Barbosa.

O pretendente: EDIVALDO ALVES FEITOZA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão operador de máquinas, nascido em Guarulhos - SP, no dia (11/02/1988), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Alves Feitoza e de Marli Gonçalves 
da Silva Feitoza. A pretendente: MARIA MONICA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciada, profi ssão auxiliar de produção, nascida em Cabo - PE, no dia (16/06/1985), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria das Graças da Silva.

O pretendente: ROMILSON RIBEIRO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão porteiro, nascido em Paratinga - BA, no dia (06/07/1979), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Neto dos Santos e de Leonilda 
Ribeiro de Souza. A pretendente: MARIA DE LOURDES GOMES DA SILVA, nacionali-
dade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão cabeleireira, nascida em Afogados da 
Ingazeira - PE, no dia (05/05/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Carlos da Silva e de Alba Maria Gomes da Silva.

O pretendente: GILSON DE ALMEIDA SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão mecânico de automoveis, nascido em São Paulo - SP, no dia (21/10/1975), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João de Almeida Santos e de Cicera  Maria 
Santos. A pretendente: CRISTIANE JANUÁRIO DE LIMA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida em Carangola - MG, no dia (16/04/1979), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nira Celia Januario.

O pretendente: VINICIUS CRISTIANO CESARIO ABRANTES, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão gerente, nascido em Alexandria - RN, no dia (31/01/1987), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Cesario e de Filomena Abrantes Batista. 
A pretendente: KELLY DIANY RIBEIRO CIRICO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia (09/04/1987), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Roberto Cirico e de Marlene Ribeiro Cirico.

O pretendente: ÉVERTON MOREIRA FARIAS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão promotor de vendas, nascido em Guarulhos - SP, no dia (29/07/1988), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antoniel Rosa Farias e de 
Ruth Moreira. A pretendente: VIVYAN PEREIRA NASCIMENTO, nacionalidade brasilei-
ra, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Itaquaquecetuba - SP, no dia 
(04/03/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Enos Silva 
Nascimento e de Josie Pereira Colombo.

O pretendente: ISAIAS MAXIMO RIBEIRO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, no dia (31/08/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elias Dias Ribeiro e de Ilda Maximo da Fonseca. A pretendente: 
LILIAN MARIA DA TRINDADE SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia (12/06/1998), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Luciano José da Silva Santos e de Judite Maria da Trindade.

O pretendente: EVERTON BARROS SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão manipulador, nascido em São Paulo - SP, no dia (27/04/1992), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Irineu Pereira da Silva e de Jane 
Aparecida de Barros Silva. A pretendente: SABRINA DA SILVA DUTRA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(21/11/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jozinildo 
Mario Dutra e de Fernanda Maria da Silva.

O pretendente: DOUGLAS CARVALHO DE PAULO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão agente operacional, nascido em Campinas - SP, no dia (31/12/1991), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maurício Antonio de Paulo e 
de Maria Rosineide Carvalho de Paulo. A pretendente: ELIZANGELA FIRMINO DO NAS-
CIMENTO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão cuidadora de idosos, 
nascida em Cubatão - SP, no dia (03/06/1981), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Benezel Firmino do Nascimento e de Marilda Padilha do Nascimento.

O pretendente: PEDRO ELOY MARIANO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão vendedor, nascido em São Paulo - SP, no dia (10/10/1993), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Leony Benedito Mariano e de Ana Lucia 
Mariano. A pretendente: GLÁUCIA SOARES SANTOS QUARESMA, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão comerciante, nascida em Suzano - SP, no 
dia (09/07/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Primo 
Quaresma Filho e de Lucimara Soares Santos Quaresma.

O pretendente: CHINATU DONATUS ENYOGHASI, nacionalidade nigeriana, estado civil 
solteiro, profi ssão vendedor, nascido em Ogboko - País da Nigéria, no dia (26/06/1978), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Simon Enyoghasi e de 
Anthonia Enyoghasi. A pretendente: LILIANE DE LIMA FARIA DOS SANTOS, naciona-
lidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão arquivista, nascida em São Paulo - SP, no 
dia (24/06/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Wagner 
Faria dos Santos e de Michelle Santos de Lima.

O pretendente: DAVI MOLINA BARBOSA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão controlador de acesso, nascido em São Paulo - SP, no dia (15/12/1991), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Levi Dias Barbosa e de Dalva Molina. 
A pretendente: PRISCILA FARIAS SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - SP, no dia (10/01/1989), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cezar Dias Silva e de Juscineide Farias Correia.

O pretendente: LEONARDO LIMA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão analista de logistica, nascido em São Paulo - SP, no dia (02/12/1993), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Avelino dos Santos 
e de Maria José Pereira de Lima. A pretendente: KARINA COSTA BEZERRA, naciona-
lidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em 
Guarulhos - SP, no dia (27/08/1982), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Manoel Gonzaga Bezerra e de Maria da Conceição Ferreira Bezerra.

O pretendente: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido em São Paulo - SP, no dia (28/02/1975), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nair dos Santos. A pretendente: ISABEL-
LE NUNES DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão decoradora, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (21/04/1989), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Everaldo Domingos da Silva e de Neuza Nunes de Sousa.

O pretendente: LEANDRO BORGES FIDALGO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão porteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (10/12/1981), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauro Joaquim Fidalgo e de Suely 
Borges Fidalgo. A pretendente: PRISCILA SILVA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em São Paulo - SP, no dia (08/05/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto Rodrigues 
de Oliveira e de Francisca Maria da Silva Oliveira.

O pretendente: RAFAEL DOS SANTOS PAIXÃO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Teofi lo Otoni - MG, no dia (07/05/1991), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Altenor Atayde dos Santos e 
de Clevane Gomes Paixão. A pretendente: TATIANE CRISTINA JUSTIMIANO COSTA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão feirante, nascida no Rio Casca - 
MG, no dia (04/09/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Manoel Justimiano da Costa e de Maria da Dores Correa Costa.

O pretendente: JONNY BRASILEIRO TAVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão agente mecânico de autos, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(03/09/1981), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ana Lucia 
Taveira. A pretendente: AÍZE MELO DE LUCENA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão analista administrativo fi nanceiro, nascida em Recife - PE, no dia 
(15/05/1982), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Severino 
Pereira de Lucena e de Claudia Melo de Lucena.

O pretendente: WILKER THIAGO BATISTA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão porteiro, nascido em Guarulhos - SP, no dia (09/03/1988), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Clodoaldo Gomes Batista e de Maura Alves 
de Lima Batista. A pretendente: INGRID PRISCILA DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Arujá - SP, no dia (26/06/1988), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rosangela da Silva.

O pretendente: LEANDRO SIQUEIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão vendedor, nascido em São Paulo - SP, no dia (29/04/1990), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilson Gonçalves da Silva e de Simone 
Siqueira da Silva. A pretendente: SUSAN ORTEGA VALERIO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(18/08/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Vanderlei 
Ortega Valerio e de Sandra Regina Valerio.

O pretendente: ANTONIO RAMOS DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão conferente, nascido em São Paulo - SP, no dia (06/11/1954), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Ramos do Nascimento e de 
Dionila Soares. A pretendente: MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão revisora, nascida em Bacabal - MA, no dia 
(11/10/1972), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Bernardo 
Pereira da Silva e de Maria José Sousa.

O pretendente: ALDO DA SILVA NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão porteiro, nascido em Rio Largo - AL, no dia (19/11/1973), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Moisés do Nascimento e de 
Maria de Lourdes da Silva Nascimento. A pretendente: MARIA JOSINEIDE MONTEIRO 
DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Marechal Deodoro - AL, no dia (07/05/1974), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Jorge Monteiro dos Santos e de Lucineide Rodrigues dos Santos.

O pretendente: ALEXSANDRO ABEL SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão motorista, nascido em São Paulo - SP, no dia (23/01/1976), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Dionizio Abel dos Santos e de Maria de 
Fatima Pereira da Silva. A pretendente: MARIA ANTONIA FERNANDES DA CONCEIÇÃO, 
nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão autônoma, nascida em Paulo 
Ramos - MA, no dia (09/12/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Elizio da Conceição e de Maria Fernandes da Conceição.

O pretendente: EDSON DUARTE DE LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, no dia (18/02/1991), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Borges de Lima e de Josefa Lucia 
Duarte. A pretendente: PRISCILA TAMIRES SILVA DE CASTRO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia (05/02/1994), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Crispiniano Vieira de Castro 
e de Irene Silva de Oliveira.

O pretendente: JEFFERSON RODRIGO MOREIRA MENDES, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Suzano - SP, no dia (10/02/1987), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Waldimir Francisco Mendes 
e de Edney Moreira de Jesus Mendes. A pretendente: MARCELA DE OLIVEIRA BRITO, 
nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão secretária, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (24/05/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Jovelino Pereira de Brito e de Sonia Maria de Oliveira Brito.

O pretendente: JOSÉ LUIZ DE SOUZA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão metalurgico, nascido em São Paulo - SP, no dia (18/10/1980), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz de Souza da Silva e de Josefa 
Etelvina dos Santos Silva. A pretendente: KELLY REGINA DOS SANTOS, nacionali-
dade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Suzano - SP, no dia 
(03/02/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Benedito dos 
Santos e de Catarina Lima do Santos.

O pretendente: EVERTON DIAS DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão educador, nascido em Mogi das Cruzes - SP, no dia (03/08/1980), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ednaldo Dias da Silva e de Maria 
Aparecida da Silva. A pretendente: EVELYN KARYN SANTOS VARGAS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (03/02/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Jenadir Rodrigues Vargas e de Lucimar Lino dos Santos.

O pretendente: CARLOS FELIPE AMARAL PROCOPIO, nacionalidade brasileira, es-
tado civil solteiro, profi ssão mecânico, nascido em São Paulo - SP, no dia (16/07/1992), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Procopio e 
de Vilma dos Santos Amaral. A pretendente: ESTER ALVES BATISTA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(21/08/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Mildario José 
Batista e de Iraci Alves dos Santos.

O pretendente: BRUNO JOSE CAMOTT GOMES, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão autonomo, nascido em Santo André - SP, no dia (08/05/1983), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Izaias Camilo Gomes e de 
Luzia Aparecida Camott Gomes. A pretendente: PALOMA PEREIRA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão gerente comercial, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (11/10/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Elison 
Braz da Silva e de Marinalva Pereira.

O pretendente: RODRIGO BALDI DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil soltei-
ro, profi ssão cabeleireiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (27/10/1982), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauricio da  Silva e de Marisa Josefi na 
Baldi. A pretendente: VIVIANI DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão comerciante, nascida em Santa Isabel - SP, no dia (07/12/1978), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de  Evanice Maria dos Santos. 

O pretendente: FABIO JOSÉ DOS SANTOS SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido em Ilheus - BA, no dia (27/01/1986), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho  de Valteci José da Silva e de Jonice 
Angelo dos Santos. A pretendente: THAMIRIS CAROLINE MONTEIRO FERREIRA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (05/09/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo 
Eufrozino Ferreira Junior e de Edilene Carvalho Monteiro Ferreira. 

O pretendente: ERIC GEORGE GABRIEL DANTAS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão corretor de seguros, nascido em São Paulo - SP, no dia (19/06/1977), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho  de Maria de Lourdes Dantas. A 
pretendente: JOSEFA SEVERINA DA SILVA IRMÃ, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão diarista, nascida em Lagoa de Itaenga - PE, no dia (10/08/1963), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joana Josefa da Conceição. 

O pretendente: DAVID ANDERSON DE MORAES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão chefe de panifi cação, nascido em Londrina - PR, no dia (12/07/1982), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho  de José Maria de Moraes e 
de Izabel Cardoso Michelini. A pretendente: DAMARIS DUTRA PEREIRA BISPO, nacio-
nalidade brasileira, estado civil viúva, profi ssão tecnica de saúde bucal, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (09/10/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Rubem Caetano Pereira e de Gercê Maria Dutra Pereira. 

O pretendente: DIONE RONDINEULI PESCE PREVIATTI, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão instalador de som, nascido em Colorado - PR, no dia (06/10/1986), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcelino Previatti e de 
Lourdes Bizola Pesce Previatti. A pretendente: THAIANE APARECIDA DO NASCIMENTO, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (05/08/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de  Alfredo Romualdo do Nascimento e de Tania Mara Costa. 

O pretendente: NILSON DOMINGOS DE MACEDO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão funcionário público, nascido em Guarulhos - SP, no dia (03/10/1977), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Domingos de Macedo e 
de Anizia Maria de Macedo. A pretendente: RENILDA DOS SANTOS CABRAL OLIVEIRA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Bento do 
Una - PE, no dia (27/09/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de José Reginaldo de Oliveira e de Maria dos Santos Cabral Oliveira. 

O pretendente: DANIEL MUNIZ VICENTE DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão mecanico, nascido em São Paulo - SP, no dia (28/04/1985), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho  de Orides Vicente da Silva e de Ivone 
Muniz Souza. A pretendente: MICHELLE MANSANO OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em São Paulo - SP, no dia (11/09/1986), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Milton Souza de Oliveira 
e de Suely Pelegrin Mansano Oliveira. 

O pretendente: GUSTAVO FRANÇA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão atendente, nascido em São Paulo - SP, no dia (24/10/1996), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho  de Fabio Vieira da Silva e de Marluce 
França da Silva. A pretendente: THAYNÁ MONTEIRO DE SOUZA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia (21/10/1999), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de  Roberto Monteiro de Souza 
e de Cassia Ferreira dos Santos. 

O pretendente: ERIVELTON SOUZA DE SANTANA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão montador, nascido em Mata de São João - BA, no dia (27/11/1967), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho  de Candido de Santana e de 
Antonia de Souza. A pretendente: ZENILDA VITAL DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida em Campo Alegre de Lourdes - BA, no 
dia (11/03/1975), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Vital da Silva e de Sizaltina Vital da Silva. 

O pretendente: THOMAS RISSATO DE LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em Ferraz de Vasconcelos  - SP, no dia (30/04/1991), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho  de Edmilson Francisco de Lima 
e de Celia Cristina Rissato. A pretendente: JULIANA SILVERIO JORDELINO, naciona-
lidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (01/07/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Wilson Espinosa Jordelino e de Maria Aparecida Silverio Jayme.

O pretendente: MARCOS D’ARTAGNAN BATISTA FERREIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de montagem, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(12/11/1995), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho  de José Luiz 
Sousa Ferreira e de Marcia Batista de Lima. A pretendente: PATRÍCIA CARDOSO BOR-
GES, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (08/01/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Gilvan da Silva Borges e de Maria D’Ajuda Cardoso de Jesus Borges. 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente.: TIAGO PEREIRA DE LIMA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 08/12/1979, 
profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: 
Antonio Carlos de Lima  e de Francisca Bertoni Pereira de Lima. A pretendente.: TAIO-
NARA RAMOS BRAZ, natural de Igapora, BA, nasc.: 28/05/1994, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Magali Ramos Braz.

O pretendente.: RAFAEL INACIO DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
06/10/1986, profi ssão: operador de caixa, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Aparecido Inacio dos Santos  e de Neuza dos Santos. A preten-
dente.: PAULA APARECIDA MENDES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 23/06/1973, 
profi ssão: tecnica de enfermagem, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Ana Maria Mendes.

O pretendente.: BRUNO STRACCIA NETO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 29/11/1986, 
profi ssão: dentista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: 
Jose Luiz Straccia  e de Maria Aparecida da Silva Straccia. A pretendente.: FERNANDA 
SIMOES CHINOCA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 03/02/1988, profi ssão: turismolo-
ga, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Claudio Chinoca  
e de Janete Simoes Escada.

O pretendente.: JONAS SANTIAGO ARAUJO, natural de Varzea da Roca, BA, nasc.: 
20/05/1990, profi ssão: operador de logistica, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: João de Deus Silva Araujo  e de Rita Santiago Araujo. A pretenden-
te.: TATIANE DE SOUZA ROMUALDO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 25/07/1996, pro-
fi ssão: consultora de negocios, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Edson Bernardes Romualdo  e de Dagmar Aparecida de Souza.

O pretendente.: JONATHAN SANTOS DE QUEIROZ, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
01/10/1988, profi ssão: repositor, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Fabio Alves de Queiroz  e de Maria Conceicão Santos de Queiroz. A pre-
tendente.: MARIANA OLIVEIRA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 11/11/1982, 
profi ssão: promotora de vendas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste dis-
trito. fi lha de: Raimundo da Silva  e de Marlene Aparecida de Oliveira da Silva.

O pretendente.: FABIO CARDOSO DOS SANTOS, natural de Dario Meira, BA, nasc.: 
17/03/1977, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Valmir Cardoso dos Santos  e de Edinalva Paula Santos. A pre-
tendente.: ERIKA JEANE FERREIRA DA SILVA, natural de João Pessoa, PB, nasc.: 
22/06/1974, profi ssão: assistente social, estado civil: divorciada, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Mario Gomes da Silva  e de Maria de Jesus Ferreira da Silva.

O pretendente.: RAILTON JESUS DE SANTANA, natural de Tucano, BA, nasc.: 
26/01/1986, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. 
fi lho de: Jose Eurico de Santana  e de Otacilia Maria de Jesus. A pretendente.: CRISTI-
NA JESUS DOS SANTOS, natural de Tucano, BA, nasc.: 26/03/1988, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Alberto Jesus dos 
Santos  e de Felipa Maria de Jesus.

O pretendente.: ALISSON CARDOSO DA SILVA, natural de Januaria, MG, nasc.: 
13/05/1988, profi ssão: vistoriador, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Jose Geraldo Neris da Silva  e de Maria Eugenia Cardoso da Silva. 
A pretendente.: ROSIANE MARIA DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
26/03/1990, profi ssão: desempregada, estado civil: solteira, residente e domiciliada nes-
te distrito. fi lha de: Jose Antonio de Oliveira  e de Maria do Carmo da Silva Oliveira.

O pretendente.: MENES FRANCISCO JUNIOR, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
12/02/1971, profi ssão: técnico eletrônica, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Menes Francisco  e de Josefa Maria Francisco. A pretendente.: 
ELAINE PEREIRA LIMA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 11/12/1976, profi ssão: pro-
fessora, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Israel 
Pereira Lima  e de Joana Domingos Pereira Lima.

O pretendente.: ANDERSON NOVAIS FORTUNATO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
14/03/1982, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Justino Torres Fortunato  e de Benedita Novais Fortunato. A pretenden-
te.: REGINA LOURDES DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 25/03/1983, 
profi ssão: enfermeira, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Aloisio Alves de Oliveira  e de Maria de Lourdes de Oliveira.

O pretendente.: TIAGO RODRIGUES DA SILVA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
25/08/1984, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Antonio Moreira da Silva  e de Elisabeth Rodrigues de Souza Silva. A 
pretendente.: CASSIA DE SOUZA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 28/12/1989, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Jose de Souza Silva  e de Maria Iracema Andre da Silva.

O pretendente.: DANILO DA HORA SILVA, natural de Recife, PE, nasc.: 28/06/1990, 
profi ssão: monitor interno, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. 
fi lho de: Valdeci Barbosa da Silva  e de Joselia Maria da Hora. A pretendente.: JULIANA 
DE ARQUINO DA SILVA, natural de Recife, PE, nasc.: 25/09/1985, profi ssão: do lar, 
estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Manoel João da 
Silva  e de Miriam de Arquino da Silva.

O pretendente.: CARLOS ANDRE XAVIER DA CRUZ, natural de Caruaru, PE, nasc.: 
02/07/1980, profi ssão: técnico radiologia, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Jose Carlos da Cruz  e de Maria Creuza Xavier da Cruz. A preten-
dente.: ANA LUCIA ESTEVES PEREIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 15/06/1988, 
profi ssão: enfermeira, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Claudio Esteves Pereira  e de Ana Euridice Esteves Pereira.

O pretendente.: ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
13/09/1981, profi ssão: padeiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Cicero Grande da Silva  e de Rosimeire Barbosa da Silva. A pretendente.: 
CLEANE DE OLIVEIRA SILVA, natural de Verdejante, PE, nasc.: 13/07/1981, profi ssão: 
confeiteira, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Antonio 
Libanio de Oliveira  e de Antonia Josefa da Silva Oliveira.

O pretendente.: RICARDO RISOLINO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 08/11/1977, pro-
fi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: 
Maria Benedita Risolino Sebastião. A pretendente.: VALERIA CRISTINA DE SOUZA ALEN-
CAR, natural de São Paulo, SP, nasc.: 17/07/1975, profi ssão: prendas domesticas, estado 
civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Gislane de Souza Alencar.

O pretendente.: MARCELO DA COSTA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 03/09/1981, 
profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: 
Antonio da Costa  e de Dirce Aparecida do Amaral Costa. A pretendente.: BRUNA ALE-
XANDRE, natural de São Paulo, SP, nasc.: 03/06/1991, profi ssão: operadora de caixa, 
estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Luciana Alexandre.

O pretendente.: CLOVIS ALMEIDA SARAIVA, natural de Porecatu, PR, nasc.: 14/06/1962, 
profi ssão: eletricista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: 
Clemente Almeida Saraiva  e de Antonia Maria de Carvalho Saraiva. A pretendente.: WAY-
NE PEREIRA DOS SANTOS, natural de Itambacuri, MG, nasc.: 22/03/1961, profi ssão: 
func.pública estadual, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Brasilino Pereira dos Santos  e de Geralda Pereira dos Santos.

O pretendente.: EMERSON PEREIRA DE ANDRADE, natural de Virgem da Lapa, MG, 
nasc.: 02/11/1986, profi ssão: instrutor, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Ailton Gomes de Andrade  e de Mariza Pereira de Andrade. A pre-
tendente.: THAIS CARDOSO DA SILVA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 19/11/1992, 
profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Lavozier Lucas da Silva  e de Gislene Ferreira Cardoso da Silva.

O pretendente.: JAKEILSON FRANCISCO DA SILVA GOMES, natural de Fronteiras, 
PI, nasc.: 27/12/1984, profi ssão: servente de pedreiro, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Francisco Demetrio Gomes  e de Maria Zilma Gomes 
da Silva. A pretendente.: ROMENIA DA SILVA FLOR, natural de Fronteiras, PI, nasc.: 
24/01/1994, profi ssão: garconete, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Erivan da Silva Flor  e de Marinalva da Silva Rodrigues Flor.

O pretendente.: WANDERLEY WAGNER DA SILVA FILHO, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 02/11/1989, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito. fi lho de: Wanderley Wagner da Silva  e de Maria Cristina da Silva 
Queiroz. A pretendente.: FRANCIELI PATRICIA SOARES, natural de Toledo, PR, nasc.: 
29/04/1984, profi ssão: desempregada, estado civil: divorciada, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Vera Lucia Soares.

O pretendente.: KLEBER AMARAL LUCIO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 08/05/1988, pro-
fi ssão: técnico de segurança trabalho, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito. fi lho de: Levi Lucio  e de Tania Regina Amaral Lucio. A pretendente.: CAMILA SANTOS 
GARCIA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 10/03/1989, profi ssão: estudante, estado civil: sol-
teira, residente: Guarulhos, SP. fi lha de: Jose Garcia dos Santos  e de Vilma Costa Santos.

O pretendente.: LEONARDO MARTINS BARROS VIEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
21/02/1984, profi ssão: professor educacão fi sica, estado civil: divorciado, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Darci Rodrigues Barros Vieira  e de Marcia Martins Pinto Vieira. 
A pretendente.: AMANDA LUCIA LOPES DE ALMEIDA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
03/10/1986, profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste dis-
trito. fi lha de: Antonio Lopes de Almeida  e de Eliana Lucia Lopes de Siqueira Almeida.

O pretendente.: ELTON RICHARD DE SOUZA, natural de São João Del Rei, MG, nasc.: 
13/05/1977, profi ssão: pintor autonomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Pedro Moizes de Souza  e de Maria de Fatima de Souza. A pre-
tendente.: LIRA QUEIROZ DE LIMA NEPOMUCENO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
28/12/1972, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Jose Nepomuceno da Silva  e de Ivete Queiroz de Lima.

O pretendente.: EDUARDO DOS SANTOS PINHEIRO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
07/09/1983, profi ssão: representante comercial, estado civil: solteiro, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: Orlando Aparecido Pinheiro  e de Catarina dos Santos 
Pinheiro. A pretendente.: TALITA RAQUEL BEZERRA GONCALVES, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 24/10/1985, profi ssão: servidora pública, estado civil: solteira, resi-
dente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Valdes Goncalves Borges  e de Maria Neide 
Dias Bezerra Goncalves.

O pretendente.: EMERSON DANIEL DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
06/01/1986, profi ssão: gerente de loja, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Jose da Silva  e de Crisleide Beserra da Silva. A pretendente.: 
ANDREZA DE FATIMA FERREIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 29/04/1986, profi s-
são: auditora de vendas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Osvaldo Aparecido Ferreira  e de Maria das Gracas Pires Ferreira.

O pretendente.: ROBERIO MARQUES CARAPIA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
25/08/1964, profi ssão: técnico de edifi cações, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Aureo Oliveira Carapia  e de Anair Marques Carapia. A 
pretendente.: JACIMEIRE CAVALCANTE, natural de São Paulo, SP, nasc.: 24/02/1968, 
profi ssão: auxiliar de cozinha, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: João Alves Cavalcante  e de Maria Jose Cavalcante.

O pretendente.: GILSON GOMES DE SALES, natural de Berilo, MG, nasc.: 09/02/1989, 
profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi -
lho de: Jose Gomes de Sales  e de Rosanja Ferreira da Silva Gomes. A pretendente.: 
CLAUDIA NUNES DE SOUZA, natural de Berilo, MG, nasc.: 13/11/1988, profi ssão: pro-
fessora, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Geraldo 
Nunes de Oliveira  e de Maria Geralda de Souza Nunes.

O pretendente.: EDINILSON SANTOS DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
04/08/1961, profi ssão: pedreiro, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Jose Ubaldo de Oliveira  e de Julieta Santos de Oliveira. A pretendente.: 
MARIA AMAZONINA MARTINS BERNARDO, natural de Sousa, PB, nasc.: 13/10/1970, 
profi ssão: costureira, estado civil: viuva, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Jose Martins  e de Maria de Fatima Ferreira Martins.

O pretendente.: AUGUSTINE AISUHIUHIEN, natural de Benin City, Nigéria, nasc.: 
01/10/1988, profi ssão: empresário, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Aisuhiuhien Odueki  e de Jane Odueki. A pretendente.: VANIA CRISTI-
NA SOBRAL, natural de São Paulo, SP, nasc.: 13/03/1988, profi ssão: prendas domésti-
cas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Lauzino Ribeiro 
Sobral  e de Regina Helena Sobral.

O pretendente.: LEANDRO AUGUSTO MERCADO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
31/08/1982, profi ssão: agente seguranca penitenciario, estado civil: divorciado, residen-
te e domiciliado neste distrito. fi lho de: Sergio Mercado  e de Nilva de Carvalho Mercado. 
A pretendente.: CLENIA LEAL ALMEIDA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 04/02/1982, 
profi ssão: analista de sistemas, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Manoel Lopes de Almeida  e de Lindalva Leal Almeida.

O pretendente.: CARLOS EDUARDO LONGHI, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
10/12/1979, profi ssão: desempregado, estado civil: divorciado, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Luiz Carlos Longhi  e de Carlota Joaquina Pereira Longhi. A pre-
tendente.: KATIA ALCANTARA BRINGEL, natural de São Paulo, SP, nasc.: 23/05/1976, 
profi ssão: desempregada, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. 
fi lha de: Egidio Pereira Bringel  e de Leda de Alcantara Leite Bringel.

O pretendente.: TIAGO SILVA OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 16/02/1991, 
profi ssão: conferente, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: Jose Olavo de Oliveira  e de Maria Aparecida de Silva Oliveira. A pretendente.: SAN-
DRA DE SOUZA PEREIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 01/06/1992, profi ssão: 
promotora de vendas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha 
de: Cesar Pereira  e de Sandra Maria Francisca de Souza Pereira.

O pretendente.: PAULO OLIVEIRA SANTOS, natural de Simão Dias, SE, nasc.: 
30/07/1975, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Jose Antonio dos Santos  e de Maria Oliveira Santos. A pretendente.: 
FERNANDA PINTO FRANCO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 01/02/1982, profi ssão: 
cuidadora de idosos, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: 
Valdeci Pereira Franco  e de Lidia Aparecida da Silva Pinto.

O pretendente.: ANDERSON BATISTA DE MENDONÇA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
26/11/1991, profi ssão: auxiliar de produção, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Francisco Paz de Mendonca  e de Lenilda Batista de Mendonca. A 
pretendente.: SUZANA BENTO DE MOURA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 01/06/1983, 
profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Ailton Severino Moura  e de Maria Bento de Moura.

O pretendente.: TIAGO SANGI DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
06/04/1987, profi ssão: metalúrgico, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Jose Benedito de Oliveira  e de Maria Jose Sangi. A pretendente.: 
BIANCA DA SILVA OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 16/08/1990, profi ssão: 
desempregada, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Ro-
mildo Alves de Oliveira  e de Elza da Silva Oliveira.

O pretendente.: JOAS NASCIMENTO SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
27/04/1987, profi ssão: fi scal de prevencão e perdas, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Jose Antonio de Souza Filho  e de Iracema Maria do 
Nascimento Souza. A pretendente.: STEFANIE CAMILA MORAES NASCIMENTO, na-
tural de São Paulo, SP, nasc.: 17/01/1994, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: 
solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Sergio Hermes do Nascimento  e 
de Alcideia da Silva de Moraes.

O pretendente.: JARBAS MIRANDA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 16/01/1978, 
profi ssão: auditor, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste distrito. fi lho 
de: Nereu Alves Miranda  e de Maria Jose Miranda. A pretendente.: CATIA PINTO DA 
SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 27/05/1979, profi ssão: tec.de exames especiali-
zados, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Milton Abel 
da Silva  e de Zilda Pinto da Silva.

O pretendente.: DIMAS PEREIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 11/09/1964, pro-
fi ssão: pedreiro, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste distrito. fi lho de: 
Raymundo Pereira  e de Rachel de Mello Pereira. A pretendente.: GILDETE NEVES DE 
ANDRADE, natural de Encruzilhada, BA, nasc.: 08/02/1979, profi ssão: prendas domes-
ticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Filomeno Dias 
de Andrade  e de Abelina Almeida Neves.

O pretendente.: MARCO AURELIO PEDROSO CAMPANHA, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 09/08/1994, profi ssão: operador de talha, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Lucio Pedroso Campanha  e de Adeilda Alves da 
Silva. A pretendente.: RUTE BORGES GONÇALVES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
19/05/1995, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, residente: Guarulhos - 
SP - . fi lha de: Adalberto Nascimento Goncalves  e de Celina Amancio Borges.

O pretendente.: JUVENAL DO NASCIMENTO SODRE, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 04/04/1983, profi ssão: locutor, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Jeova Sodre  e de Ivani do Nascimento. A pretendente.: ANA CAROLI-
NA SIMION, natural de São Paulo, SP, nasc.: 18/05/1987, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Marcos Cesar Simion  e de 
Filomena Sucupira de Souza.

O pretendente.: VINICIUS PEREIRA DE SOUSA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
24/05/1990, profi ssão: psicólogo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Severino Pereira da Costa  e de Maria da Conceicão Sousa Madeira. 
A pretendente.: PALOMA FREITAS DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
12/04/1991, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Rogerio Goncalves dos Santos  e de Elizabete Silva Freitas dos San-
tos.

O pretendente.: FERNANDO PLUSS RODRIGUES, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
06/02/1990, profi ssão: administrador, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: Oswaldo Rodrigues Junior  e de Simone Pluss. A pretendente.: CICERA 
RENATA DOS SANTOS MELO, natural de Coruripe, AL, nasc.: 03/07/1988, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Jose 
Francisco de Melo  e de Maria Tenorio dos Santos Melo.

O pretendente.: JOSE DE OLIVEIRA SILVA, natural de Santa Maria da Vitória, BA, 
nasc.: 09/08/1964, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Jonas Jose da Silva  e de Isabel Rosa de Oliveira Silva. A 
pretendente.: FATIMA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA, natural de Ataleia, MG, 
nasc.: 08/10/1969, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, residente 
e domiciliada neste distrito. fi lha de: Antonio Gomes da Silva  e de Edite Paulo de 
Oliveira.

O pretendente.: JOSE AILTON ALVES DA SILVA, natural de Dois Riachos, AL, 
nasc.: 02/07/1973, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, residente e do-
miciliado neste distrito. fi lho de: Sebastião Alves da Silva  e de Adelia Eudocia dos 
Santos. A pretendente.: RITA DE CASSIA DEFENSOR CARLOTA, natural de Major 
Izidoro, AL, nasc.: 04/10/1981, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, 
residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Onofre Carlota Neto  e de Audalia 
Maria Defensor Carlota.

O pretendente.: ROBSON FARIAS DE SANTANA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
03/07/1985, profi ssão: supervisor estoque, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Rogerio Aparecido de Santana  e de Magna Maria Lima Farias 
de Santana. A pretendente.: LUCIENE CANGUSSU DA SILVA, natural de Guajeru, BA, 
nasc.: 17/02/1985, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de: Melvino Cangussu da Silva  e de Pergentina Maria de Jesus 
Silva.

O pretendente.: FABIANO PEREIRA DE LIMA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
15/07/1982, profi ssão: encarregado de expedicão, estado civil: divorciado, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Braz Pereira de Lima  e de Josefa Raimunda Pereira 
de Lima. A pretendente.: JAQUELINE AGUIAR DA SILVA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 25/01/1987, profi ssão: operadora de comercio em loja, estado civil: solteira, re-
sidente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Geronimo Bertodo da Silva  e de Lindalva 
da Silva Aguiar Filha.

O pretendente.: ANDERSON ALVES DE LIMA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
28/09/1982, profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: João Francisco de Lima  e de Maria Lucia Alves da Silva 
Lima. A pretendente.: FABIANA BUENO DE SOUZA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 18/01/1988, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito. fi lha de: Genaro Rodrigues de Souza  e de Rosane Bueno 
Pereira.

O pretendente.: FERNANDO FERREIRA LIMA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
12/08/1977, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Maria Ferreira Lima. A pretendente.: ADRIANA RODRIGUES DA 
SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 19/12/1989, profi ssão: desempregada, estado 
civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Terezinha Rodrigues dos 
Santos.

O pretendente.: DANILO MARCIANO PINTO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
04/08/1991, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito. fi lho de: Vagner Pinto  e de Aparecida Marciano Leite Pinto. A 
pretendente.: ISABELLY RODRIGUES DO CARMO MONTANO, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 17/01/1996, profi ssão: prendas domesticas, estado civil: solteira, residente 
e domiciliada neste distrito. fi lha de: Antonio Montano Junior  e de Kerliane Rodrigues 
do Carmo.

O pretendente.: CLEUBER MARINHO DE SANTANA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
12/09/1994, profi ssão: auxiliar de administracão, estado civil: solteiro, residente: São 
Paulo - SP - neste distrito. fi lho de: Claudemir Marinho de Santana  e de Aulice Silva de 
Araujo Santana. A pretendente.: LUCIANE OLIVEIRA CAVALHEIRO, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 21/06/1997, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, 
residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Luciano Carlos Ferraz Cavalheiro  e de 
Deise Camargo de Oliveira Cavalheiro.

O pretendente.: TIAGO DA SILVA LEANDRO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
15/03/1992, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Marcos Roberto Leandro  e de Elisangela da Silva Lean-
dro. A pretendente.: CLEIDIANE PEREIRA LIMA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
02/08/1991, profi ssão: consultora de beleza, estado civil: solteira, residente e do-
miciliada neste distrito. fi lha de: Luiz Ferreira Lima  e de Maria Lucimar Pereira 
Soares.

O pretendente.: DANILO SCHETTINI RIBEIRO LACERDA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 05/10/1982, profi ssão: advogado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. fi lho de: Alfredo Lacerda Neto  e de Valeria Schettini Lacerda. A preten-
dente.: JACQUELINE SOUZA BARROS, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 25/03/1990, 
profi ssão: tecnica de enfermagem, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste 
distrito. fi lha de: Gilmar Ribeiro de Barros  e de Rosana Souza Joaquim Ribeiro de 
Barros.

O pretendente.: FELIPE VIEIRA DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
07/11/1988, profissão: motorista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito. filho de: Antonio Alves de Oliveira  e de Ieda Vieira de Oliveira. 
A pretendente.: TAIANE SOUSA CLEMENTE, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
12/03/1996, profissão: auxiliar de vendas, estado civil: solteira, residente e domi-
ciliada neste distrito. filha de: Jefferson Florencio Clemente  e de Luzia dos Anjos 
Sousa Clemente.

O pretendente.: ANTONIO GARCIA DO NASCIMENTO, natural de Ribeira do Am-
paro, BA, nasc.: 26/04/1971, profi ssão: carpinteiro, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito. fi lho de: Elias Amancio do Nascimento  e de Irene Garcia do 
Nascimento. A pretendente.: MARIA NILZA DA SILVA, natural de Triunfo, PE, nasc.: 
23/06/1963, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distri-
to. fi lha de: Severino Melquides da Silva  e de Malcemira Marques da Silva.

O pretendente.: ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
21/11/1985, profi ssão: desempregado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado nes-
te distrito. fi lho de: Mauro da Silva  e de Neide Ferreira Silva. A pretendente.: MARCELIA 
LUISA GONZAGA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 07/12/1987, profi ssão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Juliana 
Luisa Gonzaga. 

O pretendente.: FRANCISCO ALVES DE LIMA, natural de Canhotinho, PE, nasc.: 
18/06/1942, profi ssão: aposentado, estado civil: viúvo, residente e domiciliado neste 
distrito. fi lho de: João Alves de Lima e de Maria Tereza da Conceição. A pretendente.: 
MARIA JOSÉ FARIAS, natural de São Jorge, PR, nasc.: 16/09/19694, profi ssão: pro-
fessora, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito. fi lha de: Silvano 
Francisco Farias  e de Rita Batista Santana. 

O pretendente.: CARLOS GEOVANE CELESTINO SILVA, natural de Filadelfi a - BA, 
nasc.: 22/02/1977, profi ssão: encarregado de deposito, estado civil: solteiro, residente 
e domiciliado neste distrito. fi lho de: Oseas Celestino Silva e de Mirene da Silva. A pre-
tendente.: JOSELICE DOS SANTOS SANTANA, natural de Monte Santo - BA, nasc.: 
19/12/19679, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito. fi lha de:  Joel de Santana e de Ricardina Santana dos Santos. 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: LUIS GUSTAVO BEZERRA DE CAMPOS, solteiro, engenheiro, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 20/12/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Anesio Ferreira de Campos e de Maria de Lourdes Bezerra de Campos. 
A pretendente: CAMILA QUEL DE OLIVEIRA, solteira, fi sioterapeuta, natural de São 
Paulo - SP, nascida em 25/06/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Aureo Dias de Oliveira e de Sandra Regina Quel de Oliveira. R$ 35,00

O pretendente: RENATO VENCESLAU DA SILVA, solteiro, motorista e estudante, 
natural de Recife - PE, nascido em 14/06/1984, residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, fi lho de Antonio José da Silva e de Iva Antonia Venceslau da Silva. A 
pretendente: JULIANA DE FÁTIMA TEIXEIRA DA FONSECA, solteira, nutricionista, 
natural de São Paulo - SP, nascida em 28/05/1985, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Otavio da Fonseca e de Maria Ivone 
Teixeira Santo da Fonseca. R$ 35,00

O pretendente: LEONARDO ANDRADE PONTE, solteiro, aeronauta, natural de San-
tos - SP, nascido em 03/11/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Manuel Andrade Ponte e de Lourdes de Jesus Andrade Ponte. A pretendente: KARINA 
HACKIME, solteira, aeromoça, natural de Guarulhos - SP, nascida em 16/05/1979, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Wilson Hackime e de Yara Aparecida 
Hackime. R$ 35,00

O pretendente: HENRIQUE RICARDO DE ALMEIDA FIGUEIREDO, solteiro, empresá-
rio, natural de São Paulo - SP, nascido em 01/03/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Antonio de Almeida Figueiredo Filho e de Claudete Ricardo 
de Oliveira Figueiredo. A pretendente: ÉRICA AMECUCCI WATANABE, solteira, chefe 
de cozinha, natural de Bragança Paulista - SP, nascida em 01/10/1980, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Sergio Tiaki Watanabe e de Cleide Luiza 
Amecucci Watanabe. R$ 35,00

O pretendente: ELISEU GOMES MUNHOZ, divorciado, técnico de enfermagem, natural 
de Itapetininga - SP, nascido em 23/02/1966, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Antonio Munhoz de Castro e de Matilde Gomes Munhoz. O pretendente: 
RENATO LUIS DE MELLO COSTA, solteiro, funcionário público, natural de Rio de Ja-
neiro - RJ, nascido em 16/03/1970, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de José Francelino da Costa e de Georgette de Mello Costa. R$ 35,00

O pretendente: FELIPE ARAUJO DE JESUS, solteiro, porteiro, natural de São Paulo - SP, 
nascido em 06/06/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Carmelito 
de Jesus e de Edvalda Araujo Dias de Jesus. A pretendente: CLEONICE DA SILVA 
NASCIMENTO, solteira, assist. fi nanceiro pleno, natural de São Paulo - SP, nascida em 
24/04/1988, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo Gonçalves do 
Nascimento e de Valdiney Josefa da Silva. R$ 35,00

O pretendente: CHANG CHIEN CHIH, solteiro, administrador, natural na China (Taiwan), 
nascido em 30/05/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Chang Jih 
Yun e de Chang Liao Hui Jen. A pretendente: JENNY CHANG, solteira, comerciante, natural 
em Foz do Iguaçu - PR, nascida em 17/09/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Chang Ching Ming e de Dionicia Concepcion Morel de Chang. R$ 35,00

O pretendente: BRUNO CERINGAS DE LIMA, divorciado, montador, natural de São 
Bernardo do Campo - SP, nascido em 18/03/1984, residente e domiciliado neste Subdis-
trito - SP, fi lho de Sidnei Tombi de Lima e de Lydia Ceringas de Lima. A pretendente: IVIA 
CAROLINA VASQUES, solteira, administradora de empresas, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 15/12/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Amauri 
Vasques e de Monica Cseh Vasques. R$ 35,00

O pretendente: ROBSON EDUARDO CAMERA, solteiro, securitário, natural de São Paulo 
- SP, nascido em 25/05/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Rubens 
Camera e de Maria Deusdete de Freitas. A pretendente: PRISCILA MIGUEL, solteira, 
securitária, natural de São José do Rio Preto - SP, nascida em 30/03/1978, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ely Miguel e de Eloisa Maria Miguel. R$ 35,00

O pretendente: JADER FRANCISCO MARTINS, solteiro, analista de suporte, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 25/06/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de José Francisco Martins Filho e de Roseli Silveira Medeiros Martins. A pretenden-
te: LAÍS ELIAS SILVA DE OLIVEIRA, solteira, auxiliar de atendimento, natural de São 
Paulo - SP, nascida em 02/09/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Sidnei Barboza de Oliveira e de Claudia Elias da Silva de Oliveira. R$ 35,00

O pretendente: MARCOS ANTONIO DA SILVA LANCE, divorciado, aposentado, natural 
de Cravinhos - SP, nascido em 26/11/1947, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Graciano Lance e de Laura da Silva. A pretendente: LEONICE CORREIA DE 
MELO, solteira, empresária, natural de União dos Palmares - AL, nascida em 27/07/1975, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Correia de Melo e de Maria 
Helena da Silva. R$ 35,00

O pretendente: PAULO PEREIRA DA SILVA, divorciado, deputado federal, natural de 
Porecatu - PR, nascido em 24/02/1956, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Benedito Pereira da Silva e de Tereza Durva. A pretendente: SAMANTA GOMES 
SILVA DA COSTA, divorciada, advogada, natural de Brasília - DF, nascida em 05/09/1988, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Ismael da Costa e de Francisca 
Gleivani Gomes Silva. R$ 35,00

O pretendente: DANILO DE SÁ RIBEIRO, divorciado, advogado, natural de São Paulo 
- SP, nascido em 08/02/1963, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Nilo 
Augusto Ribeiro e de Maria José de Sá Ribeiro. A pretendente: CARINA BEZERRA COS-
TA, divorciada, nutricionista, natural de Brasília - DF, nascida em 05/12/1971, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Julio Cesar Silva Costa e de Vânia Maria 
Bezerra Costa. R$ 35,00
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

JOHN CLEYTON CARDOSO OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em neste Distrito (CN:LV-A-250,FLS.138-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezessete de maio de mil novecentos e noventa e seis (17/05/1996), residente 
e domiciliado Rua Go Sugaya, número 191, Jardim Novo Horizonte, neste Distrito, 
São Paulo, fi lho de David John Lima Oliveira e de Claudia Galvão Cardoso. LARISSA 
CUNHA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Miguel 
Paulista, nesta Capital (CN:LV-A-559,FLS.176-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e sete de setembro de dois mil (27/09/2000), residente e do-
miciliada Rua Marieta Lara de Faria, número 462, casa 06, Jardim Novo Horizonte, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adriano dos Santos e de Rosangela Da Cunha 
Almeida dos Santos.

WILHIAN BARBOSA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão operador de máquinas, nascido 
em Vitória da Conquista, Estado da Bahia (CN:LV.A/011.FLS.195-PRESIDENTE JÂNIO 
QUADROS/BA), Vitória da Conquista, BA no dia primeiro de setembro de mil novecentos 
e noventa e quatro (01/09/1994), residente e domiciliado Avenida Caititu, número 2.228, 
Cidade A.E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sivaldo Pereira Lima e de 
Marilde Barbosa de Araujo. KESIA OLIVEIRA DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão 
doméstica, nascida em Vila Velha, Estado do Espírito Santo (CN:LV.A/007.FLS.010-
VILA VELHA/ES), Vila Velha, ES no dia nove de março de mil novecentos e noventa e 
oito (09/03/1998), residente e domiciliada Avenida Caititu, número 2.228, Cidade A.E. 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Erildo Gomes da Costa e de Rosa Maria 
Oliveira Cruz.

CLAUDIO GARCIA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em Porecatu, 
Estado do Paraná (CN:LV-A-03,FLS.37-CENTENÁRIO DO SUL/PR), Porecatu, PR no 
dia dezesseis de outubro de mil novecentos e sessenta e seis (16/10/1966), residente e 
domiciliado Rua Marieta Lara de Faria, número 462, Colonia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Sebastião Garcia e de Ana Maria de Oliveira Garcia. ROSANGELA DA CUNHA 
ALMEIDA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Miguel Paulista, 
nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e setenta 
e nove (24/07/1979), residente e domiciliada Rua Marieta Lara de Faria, número 462, 
Colonia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jonas Pinheiro de Almeida e de Rosalina 
da Cunha Almeida.

MAILSON JEDAÍ DE SÁ SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de serviços 
gerais, nascido em Teresina, Estado do Piauí (CN:LV.A/117.FLS.298-TIMON/MA), Tere-
sina, PI no dia primeiro de abril de mil novecentos e oitenta e oito (01/04/1988), residente 
e domiciliado Travessa Peri-Mirim, número 11, casa 02, Vila Verde, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco das Chagas dos Santos e de Lindalva de Sá Santos. TA-
LITA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de vendas, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/208.FLS.008-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de agosto de 
mil novecentos e noventa e quatro (07/08/1994), residente e domiciliada Travessa Peri-
Mirim, número 11, casa 02, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Hamilton 
de Oliveira e de Maria Ilza Silva Vieira de Oliveira.

CRISTIANO DA COSTA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão escriturário, nascido 
em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e sete de dezembro 
de mil novecentos e oitenta e um (27/12/1981), residente e domiciliado Avenida Líder, 
número 2213, casa A, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Pe-
dro da Silva e de Vera Lucia da Costa Silva. FABIANE CELESTINA PEREIRA, estado 
civil solteira, profi ssão relações públicas, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-29-
,FLS.134V SUBDISTRITO MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia dois de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e dois (02/12/1982), residente e domiciliada Rua Francisco Lucena, 
número 339, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Galdino Pereira 
e de Neuza Celestina Pereira.

ERIK DA SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão controlador de acesso, 
nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV-A 341,FLS.49V-1º SUBDISTRITO DE 
SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia cinco de dezembro de mil novecentos e 
noventa e três (05/12/1993), residente e domiciliado Rua Dolores, número 12-fundos, 
Jardim São João, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edilson Souza de Oliveira e de 
Ana Cristina da Silva Souza de Oliveira. HANNA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV-A 
628,FLS.193V-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia três de 
julho de mil novecentos e noventa e cinco (03/07/1995), residente e domiciliada Rua 
Rainha da Noite, número 135, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Isaias 
César do Nascimento e de Cristina de Jesus Pereira.

MISAEL COSTA SANTANA, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido em 
Salvaterra, Estado do Pará, São Paulo, SP no dia trinta de abril de mil novecentos e 
oitenta e três (30/04/1983), residente e domiciliado Rua Arreio de Prata, número 07, 
quadra N, Conjunto Habitacional A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Jacirema Costa Santana. JOICE DE FÁTIMA LIMA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Limeira, neste Estado (CN:LV.A/033.FLS.092-LIMEIRA/SP), Limeira, 
SP no dia dois de junho de mil novecentos e oitenta e quatro (02/06/1984), residente 
e domiciliada Rua Arreio de Prata, número 07, quadra N, Conjunto Habitacional A. E. 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião de Souza Lima e de Maria 
Lúcia da Conceição Lima.

DANIEL ALVES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/021.FLS.020-SÃO CAETANO DO SUL/SP), 
São Caetano do Sul, SP no dia dezessete de junho de mil novecentos e setenta e nove 
(17/06/1979), residente e domiciliado Rua Domiziano Rossi, número 445, Cidade São 
Mateus, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Michel Alves de Souza e de Ionice Thomaz 
de Souza. EDILENE LÚCIA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão manicure, nas-
cida em Subdistrito Saúde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de junho de 
mil novecentos e setenta e seis (21/06/1976), residente e domiciliada Rua Louro-Tinga, 
número 72, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lucas Evangelista da 
Silva e de Marilsa Aparecida de Oliveira da Silva.

LEANDRO JOSÉ DA SILVA, estado civil divorciado, profissão ajudante de contrução 
civil, nascido em Cabo de Santo Agostinho, Estado de Pernambuco, São Paulo, 
SP no dia quatorze de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (14/01/1989), 
residente e domiciliado Travessa Professor Hasegawa, número 194, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Noemia Maria da Silva. ADRIANA MARINHO DOS 
SANTOS, estado civil divorciada, profissão diarista, nascida em São Paulo - Ca-
pital, São Paulo, SP no dia sete de fevereiro de mil novecentos e setenta e quatro 
(07/02/1974), residente e domiciliada Travessa Professor Hasegawa, número 194, 
Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Inácio dos Santos e de 
Evanilda Marinho dos Santos.

JONATHAN GOMES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão pintor de autos, 
nascido em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV-A 188,FLS.37-IPIRANGA/
SP), São Paulo, SP no dia dezenove de junho de mil novecentos e noventa e cinco 
(19/06/1995), residente e domiciliado Estrada do Pessego, número 4006-B, casa 
124-05, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Camilo de Souza e de Jussara 
Gomes de Lima. ANDRESSA RAYANE FERREIRA DE MELO, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-294,FLS.39 ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e noventa e sete 
(23/10/1997), residente e domiciliada Estrada do Pessego, número 4006-B, casa 
124-05, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adão Manoel Ferreira de Melo e de 
Rosangela da Silva Ferreira.

FLAVIO FIGUEIREDO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Subdistrito Lapa, nesta Capital (CN:LV.A/238.FLS.116-LAPA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte de março de mil novecentos e noventa e cinco (20/03/1995), residente e domiciliado 
Rua Estevam de Araújo Almeida, número 125, casa 07, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco das Chagas Silva e de Damiana de Souza 
Figueiredo Silva. ANA CRISTINA DE FRANÇA, estado civil solteira, profi ssão autô-
noma, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/252.FLS.202 ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia três de março de mil novecentos e noventa e seis (03/03/1996), 
residente e domiciliada Rua Estevam de Araújo Almeida, número 125, casa 07, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Jeano de França e de 
Ana Lucia de Oliveira.

KLEBER JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profissão farmacêutico, nascido 
em Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV.A/027,fls.439-Pari/SP), São Paulo, SP no 
dia quatorze de março de mil novecentos e oitenta e três (14/03/1983), residente 
e domiciliado Rua Jucuruçu, número 368, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de João José da Silva e de Maria Rosa da Silva. CAROLINE 
KAORY AOKI, estado civil solteira, profissão gerente, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/113,fls.269Vº- Itaquera/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de novembro 
de mil novecentos e oitenta e quatro (18/11/1984), residente e domiciliada Rua 
Jucuruçu, número 368, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Sueli Sueko Aoki.

ALLAN CAVALCANTE GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão desenvolve-
dor de software, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/051.FLS.077-ALTO DA 
MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia dois de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
sete (02/01/1987), residente e domiciliado Rua Victório Santim, número 2446, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Rodrigues Gonçalves e de Maria Socorro 
Cavalcante Gonçalves. EMILY CRISTINE SILVA ROMÃO, estado civil solteira, 
profi ssão supervisora de operações, nascida em Subdistrito Cambuci, nesta Capital 
(CN:LV.A/096.FLS.266-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de março de 
mil novecentos e noventa e quatro (16/03/1994), residente e domiciliada Rua Laços 
de Ouro, número 06, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ailton Francisco 
Romão e de Vilma Rosana da Silva Romão.

JEFFERSON HENRIQUE RAMOS, estado civil solteiro, profi ssão agente de apoio, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/134.FLS.137V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia trinta de outubro de mil novecentos e noventa (30/10/1990), residente e domiciliado 
Rua Agostinho da Faria, número 466, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Jonas Lima Ramos e de Rosangela Aparecida da Penha Zanerato Ramos. 
MYRIAN GRASIELE SILVA PEREIRA BENEVIDES, estado civil solteira, profi ssão 
assistente contábil, nascida em Caxias, Estado do Maranhão (CN:LV.A/087.FLS.178-
CAXIAS/MA), Caxias, MA no dia vinte e dois de novembro de mil novecentos e noventa 
(22/11/1990), residente e domiciliada Travessa Antonio Bernardo da Costa, número 38, 
Jardim Imperador, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Gilberto Bernardo Benevides e 
de Maria das Graças Silva Pereira.

ORLANDO FERNANDES RIPARI, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia doze de dezembro de mil novecentos e 
cinquenta e dois (12/12/1952), residente e domiciliado Rua Canção do Novo Mundo, 
número 22, casa 02, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, fi lho de Rinaldo Paulino Ripari e de Martyria Fernandes Ripari. MARCELA 
OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cozinha, nascida em 
neste Distrito (CN:LV.A/056.FLS.074V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três 
de julho de mil novecentos e oitenta e um (03/07/1981), residente e domiciliada Rua 
Canção do Novo Mundo, número 22, casa 02, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Marques da Silva e de Solânea 
Maria de Oliveira.

RONALDO JOÃO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão técnico em manutenção de 
extintor, nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A-143,FLS.82-V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia quinze de março de mil novecentos e noventa e um (15/03/1991), 
residente e domiciliado Rua Barro Duro, número 177, Vila Campanela, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Ronaldo Zacarias dos Santos e de Elisangela de Souza. JANAYNA 
TELES DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão atendente de restaurante, nascida em 
Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV-A-234,FLS.117-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia treze de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (13/08/1995), residente e 
domiciliada Rua Barro Duro, número 177, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Alexandre Alves de Araujo e de Maria Helena Teles dos Santos.

JOSÉ CARLOS OLIVEIRA CAVALCANTE, estado civil solteiro, profi ssão conferente, 
nascido em Quijingue, Estado da Bahia (CN:LV.A-31,FLS.279 QUIJINGUE/BA), Quijingue, 
BA no dia dois de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis (02/02/1986), residente e 
domiciliado Rua California, número 25, casa 02, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Henrique Cavalcante de Araujo e de Amelia Cavalcante de Oliveira. CÍNTIA 
DA SILVA PIRES, estado civil solteira, profi ssão atendente de lanchonete, nascida em 
Tucano, Estado da Bahia (CN:LV.A-17,FLS.286 TUCANO/BA), Tucano, BA no dia vinte e 
três de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis (23/02/1986), residente e domiciliada 
Rua California, número 25, casa 02, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Joaquim Luna Pires e de Abelice da Silva Pires.

LUCIMÁRIO MATOS GAMA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em Antas, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/15,FLS.75-Antas/BA), Antas, BA no dia vinte de maio de mil 
novecentos e oitenta e seis (20/05/1986), residente e domiciliado Rua Serenata do Adeus, 
número 100, apartamento 42-C, Conjunto Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João Batista Gama e de Zenaide Matos. THAIANE CARVALHO DE 
OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de escritorio, nascida em Subdistrito 
Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e 
oitenta e quatro (26/05/1984), residente e domiciliada Rua Serenata do Adeus, número 
100, apartamento 42-C, Conjunto Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Joaquim Carvalho de Oliveira e de Vania Maria Lima de Oliveira.

THIAGO JORGE DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A-63,FLS.180-SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e quatro (28/02/1984), residente e domiciliado Rua 
Angelo Andrade, número 21, bloco F, apratamento 13, Conjunto José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Jorge de Lima e de Lucivan de Souza Lima. ELI-
SANGELA DE SOUZA CAETANO, estado civil solteira, profi ssão dona de casa, nascida 
em Distrito de São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A-247,FLS.181-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de agosto de mil novecentos e oitenta e 
oito (05/08/1988), residente e domiciliada Rua Angelo Andrade, número 21, bloco F, 
apartamento 13, Conjunto José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vicente 
Caetano e de Santina de Souza Caetano.

JOÃO CARLOS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/261.FLS.268-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez 
de outubro de mil novecentos e noventa e um (10/10/1991), residente e domiciliado 
Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, número 3.074, casa 01, Jardim Nossa Senho-
ra do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Roberto de Souza e de 
Maria de Fátima Ferreira da Silva. JANAINA VILELA TOBIAS DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/350.
FLS.136 1º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia vinte e 
dois de julho de mil novecentos e noventa e quatro (22/07/1994), residente e domi-
ciliada Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, número 3.074, casa 01, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ronnie Tobias da Silva e 
de Meire da Silva Vilela.

JULIO CESAR RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão encanador, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A 228,FLS.275-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia dezoito de agosto de mil novecentos e oitenta e sete (18/08/1987), 
residente e domiciliado Rua das Naiades, número 32, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Rodrigues da Silva e de Valquiria Aparecida Ribeiro. 
BÁRBARA DA SILVA MARTIN, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV-A 446,FLS.100V-1º SUBDISTRITO DE 
GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia oito de março de mil novecentos e oitenta 
e nove (08/03/1989), residente e domiciliada Rua Castelândia, número 311, Vila Pro-
gresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Afonso Barbosa Martin e de Maria José 
da Silva Martin.

RICARDO DA ROSA FERNANDES DE BRITO, estado civil solteiro, profissão 
corretor, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-91,FLS.274 LIBERDADE/SP), 
São Paulo, SP no dia dezessete de agosto de mil novecentos e oitenta e dois 
(17/08/1982), residente e domiciliado Rua Forte de São Francisco, número 40, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maruzan Fernandes de Brito e 
de Vera Beatriz Silveira da Rosa Brito. GISELE CRISTINA VOLPINI DE OLIVEIRA, 
estado civil divorciada, profissão técnico de enfermagem, nascida em São Paulo 
- Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e oitenta e 
três (29/04/1983), residente e domiciliada Rua Forte de São Francisco, número 40, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Aparecido de Oliveira 
e de Maria Marta Volpini de Oliveira.

RICARDO DE MENEZES, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, nascido em Poá, 
neste Estado, Poá, SP no dia quinze de novembro de mil novecentos e sessenta e 
cinco (15/11/1965), residente e domiciliado Rua Eternas Ondas, número 31, Cidade A. 
E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Herminio de Menezes e de Ana 
da Silva de Menezes. JOSEFA DE LOURDES LIRA, estado civil divorciada, profi ssão 
diarista, nascida em Surubim, Estado de Pernambuco, Surubim, PE no dia vinte e nove 
de junho de mil novecentos e cinquenta e nove (29/06/1959), residente e domiciliada 
Rua Eternas Ondas, número 31, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Urbano de Lira e de Maria de Lourdes de Freitas Lira.

DOUGLAS OLIVEIRA DA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão gerente comercial, 
nascido em Suzano, neste Estado (CN:LV-A 140,FLS.268-SUZANO/SP), Suzano, SP no 
dia vinte e um de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (21/08/1994), residente e 
domiciliado Rua Albertina Medeiros, número 831, Vila Danubio Azul, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Hildeberto Barreto da Cruz Junior e de Vandete Batista de Oliveira. 
NATHÁLIA APARECIDA DOMINGOS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV-A-175,FLS.244-
IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no dia nove de novembro de mil novecentos e noventa 
e três (09/11/1993), residente e domiciliada Rua Albertina Medeiros, número 831, Vila 
Danubio Azul, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jefferson Souza dos Santos e de 
Maria Aparecida Domingos dos Santos.

MAURICIO ROBERTO SOARES DOS REIS, estado civil solteiro, profi ssão monitor 
de informática, nascido em neste Distrito (CN:LV-A 217,FLS.230-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia treze de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (13/01/1995), re-
sidente e domiciliado Rua Felix Capella, número 27, bloco C, apartamento 14, Conjunto 
Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Amarildo Ribeiro dos 
Reis e de Vera Lucia Soares. DANIELLY ALVES DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão assistente jurídico, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV-A 121,FLS.72-
GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e 
noventa e quatro (26/09/1994), residente e domiciliada Avenida Padre Gregorio Mafra, 
número 723, casa 01, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Emerson Luis 
dos Santos e de Cleide Alves Bino.

DIEGO LUIS MOURA NABEIRO, estado civil solteiro, profi ssão designer grafi co, nascido 
em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/58,FLS.85-Tatuapé/SP), São Paulo, SP 
no dia doze de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (12/12/1987), residente e 
domiciliado Rua Barbara Leoni, número 88, apartamento 52-A, Conjunto Habitacional 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Nabeiro e de Katia Lins de 
Moura Nabeiro. MICHELE GOUVEIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão assis-
tente administrativo, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/87,FLS.40- 
Tatuapé/SP), São Paulo, SP no dia treze de junho de mil novecentos e noventa e três 
(13/06/1993), residente e domiciliada Rua Barbara Leoni, número 88, apartamento 52-A, 
Conjunto Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Almir Ribeiro 
dos Santos e de Marcia Penha Gouveia dos Santos.

VALDIR CESÁRIO DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Distrito de São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A-151,FLS.65Vº-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia onze de junho de mil novecentos e setenta e um 
(11/06/1971), residente e domiciliado Avenida Monsenhor Agnelo, número 45, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Cesário de Sousa e de Francisca Bento da 
Silva. AMANDA CAROLINE SIQUEIRA, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida 
em neste Distrito (CN:LV.A-106,FLS.258-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de 
agosto de mil novecentos e oitenta e oito (06/08/1988), residente e domiciliada na Rua 
Paravisco, número 223, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aparecido Donizete Siqueira 
e de Shirley Sales Pereira Siqueira.

JOSE JOILSON DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão repuxador, nascido em 
Aguiar, Estado da Paraíba (CN:LV-A-07,FLS.206 AGUIAR/PB), Aguiar, PB no dia 
dezenove de outubro de mil novecentos e oitenta e quatro (19/10/1984), residente 
e domiciliado Estrada Aricanduva, número 552, Jardim São Gonçalo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose de Souza e de Luiza Augustinha Souza. TATIANE DOS 
SANTOS MENDES, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dez de outubro de mil novecentos e oitenta 
e um (10/10/1981), residente e domiciliada Estrada Aricanduva, número 552, Jardim 
São Gonçalo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sidnei da Conceição Mendes e 
de Sandra Aparecida dos Santos.

JOSE BARBOSA DO ROSARIO, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, nascido em 
São Francisco, Estado de Minas Gerais, São Francisco, MG no dia quinze de outubro 
de mil novecentos e sessenta e nove (15/10/1969), residente e domiciliado Rua Alber-
tina Medeiros, número 1210-C, Vila Danubio Azul, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Jacinto Domingos do Rosario e de Balbina Barbosa Gomes. MARISA APARECIDA 
SEVERO ROCHA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascida 
em Subdistrito Vila Prudente, nesta capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de agosto 
de mil novecentos e sessenta e sete (21/08/1967), residente e domiciliada Rua Albertina 
Medeiros, número 1210-C, Vila Danubio Azul, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Pacifi co de Assis Rocha e de Severina de Araujo Rocha.

EDNELSON PACHECO DOS SANTOS JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A-93,FLS.62- 
BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia doze de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e oito (12/12/1988), residente e domiciliado Rua Jardim Tamoio, número 551, bloco B, 
apartamento 42, Conjunto José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ednelson 
Pacheco dos Santos e de Maria Teixeira da Silva. CAMILA MOREIRA DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão ascensorista, nascida em Subdistrito Brás, nesta Capital (CN:LV.A 
15,FLS.147Vº-BRÁS/SP), São Paulo, SP no dia quinze de agosto de mil novecentos e 
noventa e um (15/08/1991), residente e domiciliada Rua Jardim Tamoio, número 551, 
bloco B, apartamento 42, Conjunto José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Lucia Helena de Figueiredo.

HELY SOUZA PEREIRA, estado civil divorciado, profi ssão contador, nascido em Montes 
Claros, Estado de Minas Gerais, Montes Claros, MG no dia vinte e sete de outubro de mil 
novecentos e oitenta e um (27/10/1981), residente e domiciliado Rua Rainha da Noite, 
número 08, casa 04, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Germano 
Dias Pereira e de Zelita Ferreira de Souza. DAMARIS DA COSTA BRITO, estado civil 
solteira, profi ssão micro empreendedora, nascida em Santa Inês, Estado do Maranhão 
(CN:LV-A 085,FLS.212-2º OFÍCIO DE SANTA INÊS/MA), Santa Inês, MA no dia quatro 
de abril de mil novecentos e noventa e um (04/04/1991), residente e domiciliada Avenida 
Alberto Seabra, número 945, Vila Madalena, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Helvidio Pereira Brito e de Alzeni Maria da Costa Brito.

PAULO HENRIQUE FELICIANO, estado civil solteiro, profi ssão gerente qualidade, 
nascido em Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A-65,FLS.125-LIBERDADE/
SP), São Paulo, SP no dia quatorze de outubro de mil novecentos e oitenta (14/10/1980), 
residente e domiciliado Rua Caetano Lama, 93, bloco C, apartamento 42, Conjunto José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rosemary Feliciano. ELAINE ALVES 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão atendente de telemarketing, nascida em Ferraz 
de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A-48,FLS.166-FERRAZ DE VASCONCELOS/SP), 
Ferraz de Vasconcelos, SP no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e oito (27/12/1988), residente e domiciliada Rua Caetano Lama, número 93, bloco C, 
apartamento 42, Conjunto José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel 
Alves da Silva e de Antonia Alexandrino Silva.

RAFAEL DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A-131,FLS.27V LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e dois de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (22/10/1985), residente e 
domiciliado Travessa Gildásio Barbosa Almeida, número 119, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João de Souza Filho e de Wilma Pereira da Silva 
de Souza. DAYANE APARECIDA BASTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
restaurante, nascida em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A-202,FLS.95- 
INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia sete de março de mil novecentos e oitenta e 
nove (07/03/1989), residente e domiciliada Travessa Gildásio Barbosa Almeida, número 
119, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jurandir Pereira 
Bastos e de Rosemary Aparecida Magalhães Bastos.

ANDERSON FEIJÃO PESSOA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em Fortaleza, 
Estado do Ceará (CN:LV-A-53,FLS.98-1º OFÍCIO DE FORTALEZA/CE), Fortaleza, CE no dia 
onze de junho de mil novecentos e oitenta e dois (11/06/1982), residente e domiciliado Rua 
Guaia-Guaçú, número 110, bloco 01, apartamento 11-A, Jardim Redil, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Rudson Barroso Pessoa e de Sirlandia de Cássia Feijão Pessoa. 
ELLEN DA SILVA ROCHA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida em 
Santo André, neste Estado (CN:LV-A-86,FLS.245 ITAQUERA/SP), Santo André, SP no dia 
vinte e um de junho de mil novecentos e oitenta e cinco (21/06/1985), residente e domiciliada 
Rua Guaia-Guaçú, número 110, bloco 01, apartamento 11-A, Jardim Redil, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Elias dos Santos Rocha e de Joana Darc da Silva.

ANTONIO CARLOS FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 1/2 ofi cial de off-set, nas-
cido em Distrito de Perobal, Município de Umuarama, Estado do Paraná (CN:LV.A/002.
FLS.255V-PEROBAL-UMUARAMA/PR), Umuarama, PR no dia onze de junho de mil 
novecentos e sessenta e sete (11/06/1967), residente e domiciliado Rua Chá dos Jesuitas, 
número 112 B, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Israel Gomes Ferreira 
e de Alzira Apolinario Ferreira. IVONE DA HORA FERREIRA MONTEIRO, estado civil 
viúva, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Saúde, nesta Capital, São Paulo, SP no 
dia onze de junho de mil novecentos e setenta e oito (11/06/1978), residente e domiciliada 
Rua Chá dos Jesuitas, número 112-B, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Antonia Bié da Hora.

GILBERTO FREITAS DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão promotor, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV-A-94,FLS.228V LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e cinco de outubro de mil novecentos e oitenta e dois (25/10/1982), residente e domici-
liado Rua Alvaro de Mendonça, número 1250, bloco 04, apartamento 01, Jardim Redil, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilmar de Jesus e de Alzira Severino de Freitas 
Jesus. MALU ANGEL DE QUEIROZ, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em neste Distrito (CN:LV-A-174,FLS.111V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta 
de novembro de mil novecentos e noventa e dois (30/11/1992), residente e domiciliada 
Rua Alvaro de Mendonça, número 1250, bloco 04, apartamento 01, Jardim Redil, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valeria Augusta de Queiroz.

RODRIGO BRUNO, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, nascido em Subdistrito 
Vila Madalena, nesta capital (CN:LV.A/46,FLS.335-Vila Madalena/SP), São Paulo, SP 
no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e oitenta e três (31/01/1983), residente e 
domiciliado Rua Bartolomeu Faria, número 484, Vila Albertina, nesta capital, São Paulo, 
SP, fi lho de Remo Bruno e de Delminda da Conceição de Sá Bruno. DENISE ALMEIDA 
DE MACÊDO, estado civil solteira, profi ssão analista, nascida em Subdistrito Tatuapé, 
nesta capital (CN:LV.A/21,FLS.128-Tatuapé/SP), São Paulo, SP no dia vinte de abril de 
mil novecentos e oitenta (20/04/1980), residente e domiciliada Rua Dante Moreira Leite, 
número 32, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Almeida de 
Macêdo e de Irene Almeida de Macêdo.

MARCOS VINICIUS LOPES NEVES, estado civil solteiro, profi ssão barbeiro, nascido em 
Distrito de São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A-477,FLS.262-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte de janeiro de mil novecentos e noventa e oito (20/01/1998), 
residente e domiciliado Rua Virginia de Miranda, número 715, casa 10, Jardim Norma, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel de Souza Neves e de Cleide Cristina Lopes Neves. 
ANA KARLA LAURENTINO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida 
em Arapiraca, Estado de Alagoas (CN:LV.11,FLS.05 LAGOA DA CANOA/AL), Arapiraca, AL 
no dia seis de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (06/12/1994), residente e 
domiciliada Rua Virginia de Miranda, número 715, casa 10, Jardim Norma, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Laurentino dos Santos e de Quiteria Sabino de Lima Santos.

ELIOMAR DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de manutenção, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV-A-17,FLS.55-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e quatro de setembro de mil novecentos e oitenta (24/09/1980), residente e domiciliado Rua 
Rainha da Noite, número 277, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alvino 
dos Santos e de Maria do Socorro dos Santos. CARLA ROBERTA DO NASCIMENTO, es-
tado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Subdistrito Santa Efi gênia, nesta 
Capital (CN:LV-A-02,FLS.210-SANTA EFIGÊNIA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de março 
de mil novecentos e setenta e sete (05/03/1977), residente e domiciliada Rua Sergio Hingst, 
número 25, bloco 01, apartamento 34-P-06, Jardim Laura, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha 
de Carlos Roberto do Nascimento e de Maria Aparecida Furlan do Nascimento.

FLAVIO FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão carteiro, nascido em 
Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV-A 74,FLS.100V-INDIANÓPOLIS/SP), São 
Paulo, SP no dia onze de julho de mil novecentos e oitenta (11/07/1980), residente e 
domiciliado Rua Osvaldo Brandão, número 162, Jardim Morgante, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Gonçalves da Silva Filho e de Maria Aparecida Ferreira da Silva. 
NEUZANGELA OLIVEIRA GALVÃO, estado civil divorciada, profi ssão cobradora, nascida 
em Itapitanga, Estado da Bahia, Itapitanga, BA no dia cinco de abril de mil novecentos 
e setenta e quatro (05/04/1974), residente e domiciliada Rua Santa Lidia, número 46-A, 
Jardim Ana Estela, Carapicuiba, neste Estado, Carapicuiba, SP, fi lha de Nelson Ribeiro 
Galvão e de Antonia da Conceição Oliveira.

LÉCIO DE SOUZA BATISTA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido em Ouricuri, 
Estado de Pernambuco (CN:LV-A-06,FLS.331-DISTRITO NASCENTE-ARARIPINA/PE), 
Ouricuri, PE no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e oitenta e três (26/10/1983), 
residente e domiciliado Rua Guichi Shigueta, número 54, casa 02, Jardim Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Espedito Soares Batista e de Maria Irismar de Souza Batista. 
FRANCISCA EVANNICE TEIXEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Granja, Estado do Ceará, (CN:LV.A/015,FLS.065-1º OFÍCIO DE BELA CRUZ/CE), Granja, 
CE no dia vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e noventa (22/02/1990), residente 
e domiciliada Rua Guichi Shigueta, número 54, casa 02, Jardim Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Expedito Teixeira da Cunha e de Maria Gomes de Oliveira.

MARCOS SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão cozinheiro, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/106.FLS.032-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e sete de julho de mil novecentos e oitenta e um (27/07/1981), 
residente e domiciliado Rua Roncador, número 22, Vila Corberi, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Germi Jose de Oliveira e de Eunice Gomes da Silva Oliveira. SIDNEIDE 
DUTRA DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão babá, nascida em Maetinga, Es-
tado da Bahia (CN:LV.A/010.FLS.17/18 MAETINGA/BA), Maetinga, BA no dia onze de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (11/12/1986), residente e domiciliada Rua 
Roncador, número 22, Vila Corberi, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Francisco 
de Almeida e de Eni Dutra de Almeida.

FABIO DOS SANTOS MENEZES, estado civil solteiro, profi ssão cabista, nascido em 
Ubatã, Estado da Bahia (CN:LV-A-010.FLS.177 UBATÃ/BA), Ubatã, BA no dia trinta de 
agosto de mil novecentos e oitenta e dois (30/08/1982), residente e domiciliado Avenida 
Caititu, número 187, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ildefonso 
da Silva Menezes e de Givalda Maria dos Santos. VERA BRITO DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida em Belo Jardim, Estado de Pernambuco (CN:LV-
A-05,FLS.123V TACAIMBÓ/PE), Belo Jardim, PE no dia vinte e três de outubro de mil 
novecentos e oitenta e cinco (23/10/1985), residente e domiciliada Avenida Caititu, número 
187, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vicente Salviano da 
Silva e de Maria das Dores Brito.

GUILHERME DOURADO ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de expedição, nas-
cido em Cerqueira Cesar, nesta Capital, (CN:LV.A/371,FLS.230-V-CERQUEIRA CESAR/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e noventa e quatro (22/04/1994), 
residente e domiciliado Rua Emilio Serrano, número 260, bloco C, apartamento 52, COHAB 
II, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juarez Batista Rocha e de Tania Regina Dourado. 
SANDRA LIMA RAMOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritório, nascida em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, (CN:LV.A/065,FLS.226- TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no 
dia quatorze de março de mil novecentos e oitenta e nove (14/03/1989), residente e domiciliada 
Rua Emilio Serrano, número 306, bloco C, apartamento 51, COHAB II, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Sandro de Lima Ramos e de Vanir Pereira de Oliveira Ramos.

ANDRE DA SILVA REIS, estado civil divorciado, profi ssão promotor de vendas II, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia doze de dezembro de mil novecentos e setenta 
e um (12/12/1971), residente e domiciliado Rua Ferdinando Bibiena, número 309, casa 
05, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Fraga dos Reis e de 
Maria Aparecida da Silva Reis. ADRIANA VASCONCELOS BATISTA DA SILVA, estado 
civil divorciada, profi ssão cozinheira, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia 
dezoito de agosto de mil novecentos e setenta e quatro (18/08/1974), residente e domiciliada 
Rua Ferdinando Bibiena, número 309, casa 05, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Daniel Vasconcelos Batista e de Eloina Alves do Nascimento.

GUSTAVO PAULINO PEDRO, estado civil solteiro, profi ssão pesquisador, nascido em no 
Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A-230,FLS.16-V-INDIANÓPOLIS-SP), São 
Paulo, SP no dia sete de agosto de mil novecentos e noventa e um (07/08/1991), residente 
e domiciliado Rua Marcos Liberi, número 136, apartamento 54-B, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Christiano Pedro e de Sonia Aparecida 
Paulino. JÉSSICA FINI, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em no Subdistrito Vila 
Formosa, nesta Capital (CN:LV.A-100,FLS.223-VILA FORMOSA-SP), São Paulo, SP no 
dia seis de maio de mil novecentos e noventa (06/05/1990), residente e domiciliada Rua 
Marcos Liberi, número 136, apartamento 54-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valter Fini e de Vania Lucia dos Santos Fini.

FELIPE LIMA DE ABREU, estado civil solteiro, profi ssão assistente de departamento 
pessoal, nascido em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/060.FLS.225V-MOÓCA/
SP), São Paulo, SP no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e noventa e um 
(17/12/1991), residente e domiciliado Rua Padre José Vieira de Matos, número 571, 
apartamento 341, Conjunto Habitacional Padre Manoel da Nóbrega, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lho de Luiz Roberto Bittencourt de Abreu e de Maria Marcia Lima de Abreu. 
NATHALIE LATÃES ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão assistente jurídico, nascida 
em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/183.FLS.173-SAÚDE/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e quatro de maio de mil novecentos e noventa e cinco (24/05/1995), residente 
e domiciliada Rua Francisco Lucena, número 344, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Luiz Rodrigues de Almeida Filho e de Eliana de Lourdes Latães Almeida.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

EDSON RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar adminis-
trativo, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/96,FLS.283 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e oitenta e sete (26/05/1987), residente e 
domiciliado Avenida Professor João Batista Conti, número 722, apartamento 31-A, Conjunto 
Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Rodrigues da 
Silva e de Maria dos Reis Lacerda da Silva. ALESSANDRA DA SILVA ALBUQUER-
QUE, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Atalaia, Estado 
de Alagoas (CN:LV.A/29,FLS.181-ATALAIA/AL), Atalaia, AL no dia trinta de setembro de 
mil novecentos e noventa e um (30/09/1991), residente e domiciliada Avenida Professor 
João Batista Conti, número 722, apartamento 31-A, Conjunto Habitacional José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Carlos Albuquerque de Araujo e de Marize 
da Silva Albuquerque.

PHILIPE ALEXANDRE IZIDORO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão suporte 
de TI, nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quatorze de 
junho de mil novecentos e oitenta e sete (14/06/1987), residente e domiciliado Travessa 
Pompanazzi, número 88, casa 02, Parque Paineiras, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Marcia Angelica da Silva. FRANCISCA DAYSA CARDOSO DE LIRA, estado civil solteira, 
profi ssão balconista, nascida em Campo Maior, Estado do Piaui, (CN:LV.A/001,FLS.035V-
2º OFÍCIO DE CAPITÃO DE CAMPOS/PI), Campo Maior, PI no dia onze de junho de mil 
novecentos e noventa e oito (11/06/1998), residente e domiciliada Travessa Pompanazzi, 
número 88, casa 02, Parque Paineiras, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Gonçalves de Melo Lira e de Maria do Socorro Cardoso.

RICARDO MEDEIROS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar admi-
nistrativo, nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A-66,FLS.72V-
BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e 
oitenta e quatro (16/11/1984), residente e domiciliado Rua Guira, número 557, Cidade 
A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Gonçalves de 
Oliveira e de Suely Regina de Medeiros Oliveira. AMANDA PEREIRA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Subdistrito Moóca, nesta Capital 
(CN:LV-A 42,FLS.60V-MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e seis (14/01/1986), residente e domiciliada Rua Guira, número 
557, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Cicero Pereira 
da Silva e de Elisabete Pereira da Silva.

EMISON ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido em Buíque, 
Estado de Pernambuco (CN:LV.A/009.FLS.130 BUÍQUE/PE), Buique, PE no dia doze 
de março de mil novecentos e setenta e três (12/03/1973), residente e domiciliado Rua 
Carlo Mannelli, 854, Jardim Gianetti, Guaianases, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de 
José Alves da Silva e de Florisa Venancio da Silva. DAIANE MENESES LIMA, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Ferraz de Vasconcelos, neste 
Estado (CN:LV.A/109.FLS.173-ITAQUERA/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia vinte e 
nove de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (29/09/1988), residente e domiciliada 
Avenida Jacatirão da Serra, número 1.161, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Edilma Meneses Lima.

RAPHAEL LOPES, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, nascido em 
São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/60,FLS.108V-SÃO CAETANO DO SUL/
SP), São Caetano do Sul, SP no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e oitenta 
e cinco (28/05/1985), residente e domiciliado Rua São Felix do Piauí, número 360, 
apartamento 13-E, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sérgio 
Lopes e de Nara Regina do Carmo Costa Lopes. JULIANA RODRIGUES DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão analista de comércio exterior, nascida em Subdistrito 
Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/69,FLS.164V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e cinco de julho de mil novecentos e oitenta e três (25/07/1983), residente 
e domiciliada Rua São Felix do Piauí, número 360, apartamento 13-E, Vila Carmo-
sina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Ferreira da Silva e de Cleusa 
Rodrigues da Silva.

HÉLIO SILVA DE VASCONCELOS MENDES, estado civil solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital, (CN:LV.A/022,FLS.065-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia doze de julho de mil novecentos e setenta e sete 
(12/07/1977), residente e domiciliado Rua Leila, número 243, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Francisco de Vasconcelos Mendes e de Doralice Maria Silva Mendes. 
ESTEFÂNIA RODRIGUES VEIGA, estado civil solteira, profi ssão psicopedagoga, 
nascida em Subdistrito Penha de França, nesta Capital, (CN:LV.A/162,FLS.248-PENHA 
DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de julho de mil novecentos e setenta e 
três (05/07/1973), residente e domiciliada Rua Chuvas de Verão, número 180, bloco 
01, apartamento 34, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Muniz Veiga e de 
Maria Rodrigues Veiga.

SÉRGIO DE SOUZA MIYASHIRO, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A-08,FLS.189 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e um de setembro de mil novecentos e setenta e seis (21/09/1976), residente e 
domiciliado Rua Angelo Sampaio, número 24, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Sotoku Miyashiro e de Gilda Marcelo de Souza Miyashiro. IZABEL NUNES DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cozinha, nascida em Aguiar, Estado da 
Paraíba (CN:LV.A-05,FLS.20V AGUIAR/PB), Aguiar, PB no dia cinco de setembro de mil 
novecentos e setenta e seis (05/09/1976), residente e domiciliada Rua Angelo Sampaio, 
número 24, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Círilo Justino de Sousa e de 
Maria Nunes da Silva.

WENDELL GOMES PEDRA, estado civil solteiro, profi ssão coordenador de planejamento, 
nascido em Diadema, neste Estado (CN:LV.A/097,FLS.238 V-Diadema/SP), Diadema, 
SP no dia oito de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (08/08/1985), residente e 
domiciliado Rua Espanha, número 210, Taboão, Diadema, neste Estado, São Paulo, SP, 
fi lho de Paulo Berlinque Pedra e de Maria das Graças Gomes Pedra. ALINE JESUS NERI, 
estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida em Timóteo, Estado de 
Minas Gerais (CN:LV.A/65,FLS.271-Timóteo/MG), Timóteo, MG no dia quatro de fevereiro 
de mil novecentos e noventa (04/02/1990), residente e domiciliada Avenida Caititu, número 
63-A, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Candido Néri 
e de Vanda de Jesus Neri.

RENATO DE ANDRADE FONSECA, estado civil solteiro, profi ssão analista de redes, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A-284,FLS.286-SÃO MIGUEL 
PAULISTA-SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e no-
venta (22/12/1990), residente e domiciliado Rua Moreira Neto, número 456, apartamento 
21 B, Guaianases, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Cassio Gomes da Fonseca e de 
Elia Lima de Andrade Fonseca. FRANCIELLY CRISTINA RESENDE DO NASCIMENTO, 
estado civil solteira, profi ssão professora pedagoga, nascida em Guaianases, nesta Capital 
(CN:LV.A-87,FLS.041-V-GUAIANASES-SP), São Paulo, SP no dia dez de agosto de mil 
novecentos e noventa e dois (10/08/1992), residente e domiciliada Rua Rio Imburana, 
número 274, apartamento 12-A, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Pereira 
do Nascimento e de Marieudes Resende Souza.

RICARDO DOS SANTOS PEREIRA DAS NEVES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de metrologia, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A-133,FLS.11-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de novembro de mil novecentos 
e oitenta e dois (05/11/1982), residente e domiciliado Rua Dança do Fogo, número 51, 
bloco A, apartamento 12, Conjunto Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Laurentino Pereira das Neves e de Hildete dos Santos das Neves. TATIANA 
MERILHO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de recursos humanos, 
nascida em Subdistrito Butantã, nesta Capital (CN:LV-A-195,FLS.13-BUTANTÃ/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e dois de outubro de mil novecentos e noventa (22/10/1990), resi-
dente e domiciliada Rua Dança do Fogo, número 51, bloco A, apartamento 12, Conjunto 
Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Alexandrino 
dos Santos e de Angela Maria Merilho.

MARCOS FRANCISCO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, (CN:LV.A/072,FLS.281-TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia dois de março de mil novecentos e cinquenta e nove (02/03/1959), residente 
e domiciliado Avenida Miguel Ignacio Cury, número 119, Vila Carmozina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Gonçalo Francisco e de Conceição Maria das Dores Francisco. 
MARA DE FATIMA CUNHA, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em Sub-
distrito Tatuapé, nesta Capital, (CN:LV.A/134,FLS.020-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP 
no dia trinta de outubro de mil novecentos e sessenta e nove (30/10/1969), residente 
e domiciliada Avenida Miguel Ignacio Cury, número 119, Vila Carmozina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Alice Cunha.

DANIEL DOS REIS, estado civil solteiro, profi ssão operador de rastreamento, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/428,FLS.123F,SUBDISTRITO SANTO AMARO/SP), São 
Paulo, SP no dia quatro de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (04/09/1986), 
residente e domiciliado Rua Miguel Auza, número 333, Vila Prel, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lho de Leonilde dos Reis. TAMIRIS BARBOSA ROCHA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de rastreamento, nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital 
(CN:LV.A/42,FLS.128-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de julho de mil 
novecentos e oitenta e sete (14/07/1987), residente e domiciliada Rua Ana Maria Sirani, 
número 163, Conjunto Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Jeremias Martins da Rocha e de Rosa Maria de Sousa Barbosa Rocha.

FÁBIO AVILEZ, estado civil solteiro, profi ssão gráfi co, nascido em neste Distrito 
(CN:LV.A/041.FLS.012V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de setembro de mil 
novecentos e setenta e nove (03/09/1979), residente e domiciliado Rua Ceará Mirim, 
número 49, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alberto Avilez e de Leda 
Gonçalves Avilez. JULIANA SEVERO FERNANDES, estado civil solteira, profi ssão pro-
fessora, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/028.FLS.053 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia quinze de julho de mil novecentos e setenta e oito (15/07/1978), residente e 
domiciliada Rua Alayde de Souza Costa, número 385, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Geraldo Luzias Fernandes e de Maria José Severo Fernandes.

ROQUE ALAN VALÉRIO DIAS, estado civil solteiro, profi ssão torneiro mecânico, nascido 
em Jardim Belval - Barueri, neste Estado (CN:LV.A-02,FLS.162Vº-JARDIM BELVAL - BA-
RUERI/SP), Jardim Belval, SP no dia treze de outubro de mil novecentos e setenta e um 
(13/10/1971), residente e domiciliado Rua José Gonçalves Lobo, número 62, casa 03, 
Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Darcy Valério Dias e de Antônia de Souza 
Dias. ALFA JULIETA GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão agente operacio-
nal, nascida em Crateús, Estado do Ceará (CN:LV.A 27,FLS.31-POTY - CRATEÚS/CE), 
Crateús, CE no dia dez de setembro de mil novecentos e sessenta e cinco (10/09/1965), 
residente e domiciliada Rua José Gonçalves Lobo, número 62, casa 03, Vila Gil, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Gomes da Silva e de Maria José da Silva.

DANIEL FERNANDO DA SILVA MENINO, estado civil solteiro, profi ssão autonômo, 
nascido em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/84,FLS.143-Vila Formosa/
SP), São Paulo, SP no dia primeiro de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(01/12/1987), residente e domiciliado Rua A, Travessa da Rua Irmão Deodoro, número 
32, Vila Princesa Isabel, Guaianases, nesta capital, São Paulo, SP, fi lho de José Zuzinha 
Menino e de Jozina Julia da Silva Menino. ANA PAULA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão separadora de aviamentos, nascida em Subdistrito Tatuapé, 
nesta Capital (CN:LV.A/76,FLS.238-V-Itaquera/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro 
de maio de mil novecentos e oitenta e quatro (24/05/1984), residente e domiciliada Rua 
Goiti, número 224, casa 03, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Ronaldo de Oliveira e de Lusinete Pinheiro dos Santos.

RENÊ DA SILVA ARAÚJO, estado civil solteiro, profi ssão ofi cial administrativo, nascido 
em Parauapebas, Estado do Pará (CN:LV-A 45.FLS.246-ESPERANTINÓPOLIS/MA), Pa-
rauapebas, PA no dia vinte e três de julho de mil novecentos e oitenta e seis (23/07/1986), 
residente e domiciliado Rua Teodoro Lima, número 08-A, Jardim Senice, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de José Nito David de Castro Araújo e de Leticia da Silva Araújo. 
RENATA DIAS ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão assistente de vendas, nascida 
em Itabaiana, Estado de Sergipe (CN:LV-A-13,FLS.277 2º OFÍCIO DE CAMPO DO BRITO/
SE), Itabaiana, SE no dia seis de julho de mil novecentos e oitenta e oito (06/07/1988), 
residente e domiciliada Rua Rio Imburana, número 81, casa 10, Jardim Morgante, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Almiro Andrade e de Maria Aparecida dos Santos Dias.

WELLINGTON PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro civil, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital, (CN:LV.A/348,FLS.140-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia doze de junho de mil novecentos e noventa e três (12/06/1993), 
residente e domiciliado Rua Francisco Garcia, número 376, Vila Verde, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Pereira da Silva e de Luiza Pereira dos Santos. ALINE 
FERREIRA HENRIQUE, estado civil solteira, profi ssão técnica de informática, nascida 
em Subdistrito Saúde, nesta Capital, (CN:LV.A/140,FLS.025V-SAÚDE/SP), São Paulo, 
SP no dia sete de janeiro de mil novecentos e noventa e três (07/01/1993), residente e 
domiciliada Rua Francisco Garcia, número 376, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Douglas Ferreira Henrique e de Neura Carmen da Rocha Henrique.

LEONARDO GONSALES, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido em Ermelino 
Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A-55,FLS.138 ERMELINO MATARAZZO-SP), São 
Paulo, SP no dia dezessete de agosto de mil novecentos e oitenta e dois (17/08/1982), 
residente e domiciliado Rua Subragi, número 125, bloco 06, apartamento 21, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Moisés Gonsales e de Cleonice Maria da Silva Gonsales. 
JANAÍNA RIBEIRO SANTOS, estado civil solteira, profi ssão analista fi nanceiro, nascida 
em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A 182,FLS.64-SÃO MIGUEL PAULISTA-
SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(25/02/1985), residente e domiciliada Rua Subragi, número 125, bloco 06, apartamento 
21, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Roberto dos Santos e de Maria de 
Lourdes Ribeiro Santos.

FABIO SEIXAS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão técnico em raio X, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/56,FLS.179 SUBDISTRITO VILA FORMOSA/SP), São 
Paulo, SP no dia treze de junho de mil novecentos e oitenta e três (13/06/1983), residente 
e domiciliado Rua João Fernandes, número 350, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Guilherme dos Santos Filho e de Maria de Lourdes 
Seixas dos Santos. JULIANA AVELAR DA CUNHA, estado civil solteira, profi ssão assis-
tente administrativo, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/59,FLS.161-
SUBDISTRITO TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia onze de março de mil novecentos 
e oitenta e oito (11/03/1988), residente e domiciliada Rua João Fernandes, número 350, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Darci da Cunha 
e de Inês Costa Avelar.

ANTONIO MARCOS MANDUCO, estado civil divorciado, profi ssão taxista, nascido em 
Subdistrito Liberdade, nesta Capital, São Paulo, SP no dia primeiro de dezembro de mil 
novecentos e setenta e seis (01/12/1976), residente e domiciliado Rua Antonio Fontana, 
número 581, Conjunto José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Antonio 
Manduco e de Luzia Candida Manduco. ALBANISE ALVES NERY, estado civil divorciada, 
profi ssão secretária executiva, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, 
SP no dia dez de julho de mil novecentos e oitenta e dois (10/07/1982), residente e do-
miciliada Rua Daniel Mongolo, número 294, apartamento 41-A, Conjunto José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ademir José da Silva e de Maria José da Silva.

CARLOS BARBOZA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão taxista, nascido em São 
Paulo - Capital, (CN:LV.A/034,FLS.149 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
dois de agosto de mil novecentos e setenta (22/08/1970), residente e domiciliado Avenida 
Caititu, número 1091, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo 
Barboza da Silva e de Maria Graça da Silva. ELIDE APARECIDA CIMERIO, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Jundiaí, neste Estado, São 
Paulo, SP no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e sessenta e seis (27/04/1966), 
residente e domiciliada Avenida Caititu, número 1091, Cidade A. E. Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Daniel Cimerio e de Antonia Aparecida Cimerio.

RODRIGO MICHELUCCI, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/032.FLS.131-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezesseis de novembro de mil novecentos e oitenta e três (16/11/1983), residente e 
domiciliado Rua Giovanni Nasco, número 995, apartamento 14-B, Conjunto Habitacional 
Teotonio Vilela, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Rudy Michelucci Filho e de Magda 
Aparecida Michelucci. DANILA ELAINE SANTOS RIBEIRO, estado civil divorciada, pro-
fi ssão diarista, nascida em Suzano, neste Estado, Suzano, SP no dia oito de novembro de 
mil novecentos e setenta e nove (08/11/1979), residente e domiciliada Rua André Bazin, 
número 29-A, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos 
Miranda Oliveira Ribeiro e de Maria Eloene dos Santos.

JEFFERSON DE FRANÇA BASTOS, estado civil solteiro, profi ssão autonômo, nascido 
em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/254,FLS.111-Belenzinho/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e setenta e três (27/10/1973), 
residente e domiciliado Avenida Campanella, número 1297, apartamento 72, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo de França Bastos e de Edinalva de França Bastos. 
FABIANA PEREIRA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quinze de maio de mil novecentos e oitenta 
(15/05/1980), residente e domiciliada Avenida Campanella, número 1297, apartamento 72, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luzio Pereira e de Marilene Lemos Pereira.

APARECIDO DONIZETE FERNANDES, estado civil divorciado, profi ssão técnico de 
segurança do trabalho, nascido em Matão, neste Estado, Matão, SP no dia vinte e sete de 
setembro de mil novecentos e cinquenta e oito (27/09/1958), residente e domiciliado Rua 
Rio Bom, número 50, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mario Fernan-
des e de Maria Chaves. MAURICIA FRANCISCA DOS SANTOS, estado civil divorciada, 
profi ssão empresária, nascida em Aracatu, Estado da Bahia, Aracatu, BA no dia trinta e 
um de agosto de mil novecentos e sessenta e um (31/08/1961), residente e domiciliada 
Rua Goiti, número 432, bloco 02, apartamento 22, Vila Campanela, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Francisco dos Santos e de Anorina Maria dos Santos.

CARLOS ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido em 
Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/55,FLS.155V-VILA MATILDE/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos e setenta e um 
(22/01/1971), residente e domiciliado Rua Curiangos, número 177, casa 01, Cidade 
A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Fernando Inacio da Silva e de 
Joana Alves da Silva. SELMA MARQUES DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
autonôma, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/167,FLS.49 LIBERDADE/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e setenta e um 
(29/04/1971), residente e domiciliada Rua Curiangos, número 177, casa 01, Cidade 
A. E. Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cicero Marques da Silva e 
de Maria José da Silva.

THIAGO ROBERTO NUNES MACHADO, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, 
nascido em Santos, neste Estado, Santos, SP no dia vinte e oito de setembro de mil 
novecentos e oitenta e seis (28/09/1986), residente e domiciliado na Rua Viola e Mel, 
número 01, Conjunto Habitacional Àguia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Claridja Nunes Machado. RENATA MARTINS FLORES, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Vicente, neste Estado, Sâo Vicente, SP no dia vinte e quatro de 
outubro de mil novecentos e oitenta e três (24/10/1983), residente e domiciliada na Rua 
Benigno Antonio Pimenta, número 221, Cidade Naútica, São Vicente, neste Estado, São 
Vicente, SP, fi lha de Ivete Martins Flores. Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro Civil 
das Pessoas Naturais de São Vicente, neste Estado.

EDINALDO MESSIAS DAS NEVES, estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/32,FLS.91-Aclimação/SP), São Paulo, 
SP no dia dez de dezembro de mil novecentos e setenta e dois (10/12/1972), residente e 
domiciliado Rua José Gonçalves de Freitas, número 187, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Raimundo Alves das Neves e de Alice Messias das Neves. SOLANGE JUVÊNCIA 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em Subdistrito Belenzinho, 
nesta Capital (CN:LV.A/237,FLS.299v-Belenzinho/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de 
maio de mil novecentos e setenta e um (14/05/1971), residente e domiciliada Rua José 
Gonçalves de Freitas, número 187, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Enedi Gomes 
da Silva e de Maria Juvência da Silva.

RICARDO FERREIRA GAMA, estado civil solteiro, profissão eletricista, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/84,FLS.275 Itaquera/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
oito de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (28/10/1985), residente e do-
miciliado Rua Cachoeira Utupanema, número 173, casa 01, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Clodomiro Gama e de Maura Lucia Ferreira Gama. 
THAIS CARDOSO, estado civil solteira, profissão analista contabil, nascida em 
Santo André, neste Estado (CN:LV.A/318,FLS.53-1º Subdistrito Santo André/SP), 
Santo André, SP no dia vinte e três de abril de mil novecentos e noventa e dois 
(23/04/1992), residente e domiciliada Rua Rio do Veríssimo, número 306, Jardim 
Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdeci Gomes Cardoso e de Regina 
Pereira de Arruda Cardoso.

FELIPE FEITOZA BESERRA DE MEDEIROS, estado civil divorciado, profi ssão chefe 
de mercearia, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia nove de agosto 
de mil novecentos e noventa e três (09/08/1993), residente e domiciliado Rua Utaro 
Kanai, número 873, bloco B, apartamento 52, Cohab Juscelino, Guaianases, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Camilo de Medeiros e de Sueli Feitoza 
Beserra de Medeiros. BRUNA BARSOTTI PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de supervisão, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-224,FLS.224 ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de maio de mil novecentos e noventa e cinco 
(16/05/1995), residente e domiciliada Rua Mariano Moro, número 679, Vila Regina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Devanir de Paulo Pereira e de Debora Barsotti 
Pereira.

SAMUEL DA SILVA FREIRE, estado civil solteiro, profi ssão operador de telemarketing, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV A-161,FLS.76-ERMELINO 
MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de março de mil novecentos e 
noventa e sete (17/03/1997), residente e domiciliado Rua Chuvas de Verão, número 
79, bloco D, apartamento 31, Fazenda do Carmo, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho 
de Cicero da Silva Freire e de Dalvaneide da Silva. CAROLINE QUÉREM PIPINO 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Santo André, 
neste Estado (CN:LV-A 382,FLS.46.ITAQUERA/SP), Santo André, SP no dia sete de 
setembro de dois mil (07/09/2000), residente e domiciliada Rua Caçador Narciso, 
número 30, Jardim Beatriz, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ed Carlos dos 
Santos e de Tatiane Patricia Pipino dos Santos.

EMERSON ROBERTO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão eletrotecnico, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de julho de mil 
novecentos e setenta e três (16/07/1973), residente e domiciliado Travessa Peri-
Mirim, número 11, casa 02, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Isaias 
Roberto da Silva e de Maria Sao Pedro da Silva. ALYNE APARECIDA DA ROCHA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/205,FLS.253-
V-Itaquera/SP), São Paulo, SP no dia cinco de julho de mil novecentos e noventa e 
quatro (05/07/1994), residente e domiciliada Rua Branquilho, número 208-A, Jardim 
das Camelias, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Mauro Oliveira da Rocha e de 
Laurizete Aparecida da Rocha.

MÁRCIO BENTO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão vigia, nascido em 
Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/280,FLS.72 Ipiranga/SP), São Paulo, 
SP no dia doze de fevereiro de mil novecentos e setenta (12/02/1970), residente 
e domiciliado Rua Airton Sena, número 22, Jardim São Francisco, nesta Capital, 
São Paulo, SP, filho de José Bueno da Silva e de Maria Aparecida Bento da Silva. 
ERIKA APARECIDA NOEL, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia seis de março de mil novecentos e setenta 
e dois (06/03/1972), residente e domiciliada Rua Francesco Calegari, número 154, 
Conjunto Habitacional José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Benedito 
Noel e de Veny Adelina Noel.

MANOEL NOGUEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão eletrotécnico, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-26,FLS.042-VILA MATILDE/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e oitenta e dois (26/08/1982), 
residente e domiciliado Rua Cecilia Iter, número 202, casa 01, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Emilton Nogueira dos Santos e de Ruth Pereira 
dos Santos. KATIA SILVA DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, 
nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A 195,FLS.76-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dez de julho de mil novecentos e setenta e 
cinco (10/07/1975), residente e domiciliada Rua Cecilia Iter, número 202, casa 01, 
Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Augusto Pinto de Araujo e de 
Maria Jose da Silva.

AMAURI APARECIDO DE MOURA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em Subdistrito Moóca, nesta capital (CN:LV.A/128,FLS.34-V-Moóca/SP), São Paulo, 
SP no dia nove de maio de mil novecentos e sessenta e sete (09/05/1967), residente e 
domiciliado Rua Luiz Corro, número 207, Jardim Veronia, nesta Capital, São Paulo, SP, 
fi lho de Pedro João de Moura e de Neuza Bezerra de Moura. IVONETE DE LUCENA 
CORDEIRO, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São 
Paulo, SP no dia cinco de abril de mil novecentos e setenta e um (05/04/1971), residente 
e domiciliada Rua Carlota Brianza, número 57, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Abel de Lucena e de Severina Eunice de Lucena.

GENILSON GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Barreiros, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/006.FLS.239V-2º DISTRITO DE CAMELA-
IPOJUCA/PE), Barreiros, PE no dia seis de novembro de mil novecentos e oitenta e 
seis (06/11/1986), residente e domiciliado Rua Chubei Takagashi, número 758, casa 
18, Colônia, neste Distrito, São Paulo, fi lho de José Francisco da Silva e de Aurenice 
Maria Gomes de Oliveira. ISABEL CRISTINA MARIA DA SILVA SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Barreiros, Estado de Pernambuco 
(CN:LV.A/018.FLS.230V-BARREIROS/PE), Barreiros, PE no dia treze de maio de mil 
novecentos e oitenta e oito (13/05/1988), residente e domiciliada Rua Chubei Takagashi, 
número 758, casa 18, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Luiz de Souza 
e de Raquel Maria da Silva.

WESLEY SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/139,FLS.139 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezenove de dezembro de mil novecentos e noventa (19/12/1990), residente e domiciliado 
Rua Caruatai, número 66, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo 
Santos da Silva e de Maria Cristina Gonçalves da Silva. GABRIELE STEFANIE DA SILVA 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão servente de limpeza, nascida em São Paulo - 
Capital (CN:LV.A/227.FLS.123-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de junho de 
mil novecentos e noventa e cinco (09/06/1995), residente e domiciliada Rua Caruatai, 
número 66, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Messias Vieira Santos 
e de Francisca Maria da Silva.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002645-78.2012. 8.26. 0001. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 6ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Gislaine Maria de Oliveira Conrado, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Fabiana Santos Monsano, portadora do RG Nº 20.015.015-7 SSP/SP 
e CPF nº 280.625.028-56 que União Social Camiliana entidade mantenedora do Colégio São Camilo, 
lhe ajuizou ação MONITÓRIA para cobrança de R$ 3.810,73 referente ao contrato de prestação de 
serviços educacionais firmado entre as partes relativo ao curso técnico de enfermagem para o ano 
de 2007 e não sendo localizada, citada fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, 
pague o débito, ou embargue a ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento, 
sob pena de conversão de mandato inicial em título executivo, presumindo-se como verdadeiros os 
fatos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade de SP, aos 18 de julho de 2016.                                                            01 e 02/11

Citação Prazo 20 dias. Proc. 0036323-18.2011.8.26.0002.  O Dr. RICARDO DAL PIZZOL, Juiz de 
Direito da 2ºVC do Foro Regional de Santo Amaro – S/P.  Faz Saber a Claudio Bento RG Nº 8.038.552, 
CPF Nº 988.786.208-82, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de 
Cobrança no valor de R$ 4.733,18. referente  às  da taxa de conservação do lote 05, da Quadra AW, 
do Empreendimentos Terras de Sta Cristina V.   Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Será o edital afixado e publicado na forma 
da lei. São Paulo, 08 de Setembro de 2016.                                                                               01 e 02/11

Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo: 0147061-70.2011.8.26.0100. O Dr. Cesar Augusto Vieira 
Macedo, Juiz de Direito da 3º VC do Foro da Capital/SP, Faz Saber a Rogério Ribeiro Cardoso RG 
Nº 14951918, CPF/MF Nº 044.889.288,03 que MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA, ajuizou-lhe ação de cobrança no valor de R$ 1.798,02, referente à taxa de conservação do lote 
12, da Quadra AM, do Empreendimentos Terras de Santa Cristina l. Estando o réu, em lugar ignorado, 
foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça contes-
tação à ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Será o edital, 
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 12 de setembro de 2016.                             01 e 02/11

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1004205-03.2015. 8.26 .0011/01. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 5ª VC, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de SP, Dr(a). Rogério de Camargo Ar-
ruda, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Wellyda Bertucia Lira de Andrade, CPF 325.054.738-70, 
RG 40.243.584, que foi determinada a sua Intimação para que, no PRAZO de 15 (quinze) dias úteis, 
pague a quantia fixada em sentença (R$ 3.483,74), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% 
sobre o valor do débito, honorários advocatícios de 10% e, a requerimento do credor, expedição de 
mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Nos termos 
do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 
11 de outubro de 2016.                                                                                                         01 e 02/11    

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 1005211-96.2014.8.26.0361. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Alexandre 
da Câmara Leal Belluzzo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Masaki Takamori, Rua Firmino 
Mariano Dias, 302, Vila Figueira – CEP 08676-110, Suzano-SP, CPF 523.002.348-15, RG 521.828-8, 
Casado, Brasileiro, que lhe foi proposta uma AÇÃO DE COBRANÇA de Procedimento Comum por 
parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários LTDA, alegando em síntese: Cobrança de Taxa 
de Conservação e melhoramentos do imóvel do Lote 36, Quadra LM do Loteamento Ninho Verde II, 
no valor de R$ 20.001,24 – julho/2014. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi deter-
minada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Mogi das Cruzes, aos 11 de outubro de 2016.                                01 e 02/11

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1011592-21.2014.8.26.0006. Antonio Benedito Mendes 
Junior. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Vincenzo Bruno Formica Filho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Antonio 
Benedito Mendes Junior, CPF 248.296.558-60, RG 244877531, Brasileiro, que lhe foi proposta uma 
ação de Monitória por parte de Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, alegando em 
síntese: Que o requerido firmou com a Requerente o competente Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, confirmada sua presença pelo Histórico Escolar, tendo como objeto a prestação de 
serviços educacionais relativos ao curso de Educação Física, para o ano de 2.009. Não obstante a 
prestação de referidos serviços, o Requerido é devedor da Requerente por haver inadimplido com 
03 (três) mensalidades relativas aos meses de Outubro a Dezembro de 2.009. O valor nominal das 
mensalidades, corrigidas monetariamente até setembro de 2014, no montante de R$ 2.245,52 (dois 
mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinqüenta e dois). Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de SP, aos 24 de outubro de 2016.                                          01 e 02/11

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1011647-50.2015. 8.26. 0001. A MMa. Juíza de 
Direito da 7ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dra. Ana Carolina Della Latta Camargo 
Belmudes, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Manoel Munhoz, CPF 236.711.308-49, RG 3.165.966, 
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum Empreendimentos 
Imobiliários LTDA, alegando em síntese, que é devedor do valor de R$ 27.293,89, referente à taxa de 
conservação e rateio de melhoramentos relativos aos Lotes 36 e 37, da Quadra BK, do Loteamento 
Terras de Santa Cristina II. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua Citação, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 31 de agosto de 2016.                                                                                   01 e 02/11

Edital de Citação Prazo de Prazo do Edital 20 dias Processo Nº 1039431-93.2015.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 19ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Inah de Lemos e Silva 
Machado, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) ELIAS ILIJA RADOSAVLJEVIC, Iuguslavo (a), casa-
da, comerciante, portadora da cédula de identidade RG nº V407219U, inscrita no CPF/MF sob o nº: 
231.142.608 70 que MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ajuizou-lhe ação de 
Cobrança no valor de R$ 4.686,15. referente às da taxa de conservação do lote 01, da Quadra ML, 
do Loteamento 13 SANTA BARBARA RESORT RESIDENCE - I. Estando o réu em lugar ignorado, foi 
deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação 
sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. (art. 285 do CPC). Será o 
edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 21 de julho de 2016.                                                                                                          01 e 02/11

19ª VC da Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0226476- 
05.2011.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, do 
Estado de São Paulo, Dr(a). Inah de Lemos e Silva Machado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
PURA MOBÍLIA MÓVEIS LTDA-ME, CNPJ. 66.906.546/0001- 14, na pessoa de seu representante 
legal, que MARIA EMIKO SADA, ajuizou-lhe uma Ação de Indenização ora em fase de 
Cumprimento de Sentença que foi julgada procedente, condenando-a ao pagamento de R$7.737,51 
(atualizado até Set/2016). Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua intimação 
por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito 
atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com 
expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do NCPC. ADVERTÊNCIA: Terá 
a executada, independentemente de nova intimação, 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para oferecer 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  

24ª VC da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1027487-
31.2014.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 24ª Vara Cível do Foro Central da Capital, do Estado de 
São Paulo, Dr. Claudio Antonio Marquesi, na forma da lei, etc.. FAZ SABER a RAI EDITORA E 
PROJETOS EDITORIAIS LTDA, CNPJ. 11.468.491/0001-16, na pessoa de seu representante legal, 
que FABIO TUCCI FARAH ajuizou-lhe uma ação de Execução, objetivando o recebimento de R$ 
10.996,88 (Março/2014), oriundos dos cheques nºs. 850193, 850191 e 850192, nos valores de R$ 
2.491,12 e os demais de R$ 4.252,88 cada, sacados contra o Banco do Brasil S/A, e não pagos. 
Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 
03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias embargue ou reconheça o crédito do exequente, 
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários podendo 
requerer que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas mensais, atualizadas, prazos estes que 
começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação. Será o presente, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 25/10/2016. 


